
 

AM\1122801EL.docx  PE602.947v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
 

2016/0288(COD) 

6.4.2017 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
145 - 295 

Σχέδιο έκθεσης 

Pilar del Castillo Vera 

(PE601.017v01-00) 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) 

Πρόταση οδηγίας 

(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) 



 

PE602.947v01-00 2/186 AM\1122801EL.docx 

EL 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1122801EL.docx 3/186 PE602.947v01-00 

 EL 

 

Τροπολογία   145 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

σχετικά με το ρόλο των Εθνικών 

Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. el 

 

Τροπολογία   146 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Or. el 

Τροπολογία   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου 

νομοθετικής πράξης στα εθνικά 

κοινοβούλια, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου 

νομοθετικής πράξης στα εθνικά 

κοινοβούλια, έχοντας υπόψη τις 
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αιτιολογημένες γνώμες τους, 

Or. en 

 

Τροπολογία   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στη στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά, η Επιτροπή επισήμανε ότι η 

αναθεώρηση του πλαισίου για τις 

τηλεπικοινωνίες θα δώσει έμφαση σε 

μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή 

κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικά 

δίκτυα υψηλής ταχύτητας, προσφέρουν πιο 

συνεκτική προσέγγιση της ενιαίας αγοράς 

όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση 

του ραδιοφάσματος, δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για γνήσια ενιαία αγορά με 

την αντιμετώπιση του κατακερματισμού 

των κανονιστικών ρυθμίσεων, 

διασφαλίζουν ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 

της αγοράς και συνεκτική εφαρμογή των 

κανόνων, καθώς και παρέχουν πιο 

αποτελεσματικό κανονιστικό θεσμικό 

πλαίσιο. 

(3) Στη στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά, η Επιτροπή επισήμανε ότι η 

αναθεώρηση του πλαισίου για τις 

τηλεπικοινωνίες θα δώσει έμφαση σε 

μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή 

κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικά 

δίκτυα υψηλής ταχύτητας, προσφέρουν πιο 

συνεκτική προσέγγιση της ενιαίας αγοράς 

όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση 

του ραδιοφάσματος, δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για γνήσια ενιαία αγορά με 

την αντιμετώπιση του κατακερματισμού 

των κανονιστικών ρυθμίσεων, 

διασφαλίζουν την ουσιαστική προστασία 

των καταναλωτών, ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 

της αγοράς και συνεκτική εφαρμογή των 

κανόνων, καθώς και παρέχουν πιο 

αποτελεσματικό κανονιστικό θεσμικό 

πλαίσιο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για 

την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης 

ανακοινώθηκε επίσης η αναθεώρηση της 

οδηγίας 2002/58/ΕΚ, προκειμένου να 

παρέχονται υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στους 

χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 

της αγοράς. 

Or. en 
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Τροπολογία   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της ελευθερίας παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, μόνον υπό τους όρους που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 

τους τυχόν περιορισμούς που συνάδουν 

προς το άρθρο 52 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης, ιδίως τα μέτρα που αφορούν τη 

δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη 

δημόσια υγεία. 

(5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της ελευθερίας παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, μόνον υπό τους όρους που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 

τους τυχόν περιορισμούς που συνάδουν 

προς το άρθρο 52 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης, ιδίως τα μέτρα που αφορούν τη 

δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη 

δημόσια υγεία, και προς το άρθρο 52 

παράγραφος 1 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης). 

Or. en 

 

Τροπολογία   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

δεν θίγουν τη δυνατότητα κάθε κράτους 

μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 

τους λόγους που καθορίζονται στα άρθρα 

87 και 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

προστασία των ουσιαστικών συμφερόντων 

του στον τομέα της ασφάλειας και για την 

εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, ηθικής 

και ασφάλειας, καθώς και για να 

διευκολύνει τη διερεύνηση, εξιχνίαση και 

δίωξη εγκλημάτων. 

(6) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

δεν θίγουν τη δυνατότητα κάθε κράτους 

μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 

τους λόγους που καθορίζονται στα άρθρα 

87 και 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

προστασία των ουσιαστικών συμφερόντων 

του στον τομέα της ασφάλειας και για την 

εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και 

ασφάλειας, καθώς και για να διευκολύνει 

τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη 

εγκλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

αυτά τα μέτρα πρέπει να προβλέπονται 
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από τον νόμο, να σέβονται την ουσία των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών που 

αναγνωρίζονται στον Χάρτη και να 

υπόκεινται στην αρχή της 

αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 

52 παράγραφος 1 του Χάρτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία   151 

Michał Boni 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η σύγκλιση στους κλάδους των 

τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας 

και της τεχνολογίας των πληροφοριών 

σημαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να διέπονται , κατά το δυνατό, από 

ενιαίο ευρωπαϊκό κώδικα επικοινωνιών 

που θα έχει θεσπιστεί με ενιαία οδηγία, με 

εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται καλύτερα με άμεσα 

εφαρμοστέους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί μέσω κανονισμών. Είναι 

απαραίτητο να διαχωριστεί η ρύθμιση των 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών από τη ρύθμιση του 

περιεχομένου. Ο κώδικας επικοινωνιών 

δεν καλύπτει, επομένως, το περιεχόμενο 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά 

εκπεμπόμενο περιεχόμενο, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 

ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και, για τον λόγο αυτό, δεν 

συνιστά εμπόδιο για μέτρα που 

λαμβάνονται, σε ενωσιακό ή εθνικό 

επίπεδο, σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, με σκοπό 

(7) Η σύγκλιση στους κλάδους των 

τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας 

και της τεχνολογίας των πληροφοριών 

σημαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να διέπονται , κατά το δυνατό, από 

ενιαίο ευρωπαϊκό κώδικα επικοινωνιών 

που θα έχει θεσπιστεί με ενιαία οδηγία, με 

εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται καλύτερα με άμεσα 

εφαρμοστέους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί μέσω κανονισμών. Είναι 

απαραίτητο να διαχωριστεί η ρύθμιση των 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών από τη ρύθμιση του 

περιεχομένου. Ο κώδικας επικοινωνιών 

δεν καλύπτει, επομένως, το περιεχόμενο 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά 

εκπεμπόμενο περιεχόμενο, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 

ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και, για τον λόγο αυτό, δεν 

συνιστά εμπόδιο για μέτρα που 

λαμβάνονται, σε ενωσιακό ή εθνικό 

επίπεδο, σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, με σκοπό 
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την προώθηση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας και τη 

διασφάλιση της υπεράσπισης του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Το 

περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων καλύπτεται από την οδηγία 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Η 

κανονιστική ρύθμιση της πολιτικής στον 

οπτικοακουστικό τομέα και του 

περιεχομένου αποσκοπούν στην επίτευξη 

στόχων γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι 

η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία 

των μέσων ενημέρωσης, η αμεροληψία, η 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η 

κοινωνική ένταξη, η προστασία των 

καταναλωτών και η προστασία των 

ανηλίκων. Η διάκριση μεταξύ της 

ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και της ρύθμισης του περιεχομένου δεν 

εμποδίζει να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί 

που υπάρχουν μεταξύ τους, ιδίως όσον 

αφορά τη διασφάλιση του πλουραλισμού 

των μέσων ενημέρωσης, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας και της προστασίας του 

καταναλωτή. 

την προώθηση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας και τη 

διασφάλιση της υπεράσπισης του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Το 

περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων καλύπτεται από την οδηγία 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Η 

κανονιστική ρύθμιση της πολιτικής στον 

οπτικοακουστικό τομέα και του 

περιεχομένου αποσκοπούν στην επίτευξη 

στόχων γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι 

η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία 

των μέσων ενημέρωσης, η αμεροληψία, η 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η 

κοινωνική ένταξη, η προστασία των 

καταναλωτών και η προστασία των 

ανηλίκων. Ωστόσο, σκοπός είναι να 

καλύπτονται από αυτόν τον κώδικα τα 

δίκτυα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εκτός εάν εξαιρούνται 

ρητά από το πεδίο εφαρμογής του. Η 

διάκριση μεταξύ της ρύθμισης των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 

ρύθμισης του περιεχομένου δεν εμποδίζει 

να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί που 

υπάρχουν μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά 

τη διασφάλιση του πλουραλισμού των 

μέσων ενημέρωσης, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας και της προστασίας του 

καταναλωτή. 

_________________ _________________ 

21 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

21 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όλες οι υποχρεώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας. 
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Τροπολογία   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η σύγκλιση στους κλάδους των 

τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας 

και της τεχνολογίας των πληροφοριών 

σημαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να διέπονται , κατά το δυνατό, από 

ενιαίο ευρωπαϊκό κώδικα επικοινωνιών 

που θα έχει θεσπιστεί με ενιαία οδηγία, με 

εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται καλύτερα με άμεσα 

εφαρμοστέους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί μέσω κανονισμών. Είναι 

απαραίτητο να διαχωριστεί η ρύθμιση των 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών από τη ρύθμιση του 

περιεχομένου. Ο κώδικας επικοινωνιών 

δεν καλύπτει, επομένως, το περιεχόμενο 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά 

εκπεμπόμενο περιεχόμενο, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 

ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και, για τον λόγο αυτό, δεν 

συνιστά εμπόδιο για μέτρα που 

λαμβάνονται, σε ενωσιακό ή εθνικό 

επίπεδο, σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, με σκοπό 

την προώθηση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας και τη 

διασφάλιση της υπεράσπισης του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Το 

περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων καλύπτεται από την οδηγία 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Η 

κανονιστική ρύθμιση της πολιτικής στον 

(7) Η σύγκλιση στους κλάδους των 

τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας 

και της τεχνολογίας των πληροφοριών 

σημαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να διέπονται, κατά το δυνατό, από 

ενιαίο ευρωπαϊκό κώδικα επικοινωνιών 

που θα έχει θεσπιστεί με ενιαία οδηγία, με 

εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται καλύτερα με άμεσα 

εφαρμοστέους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί μέσω κανονισμών. Είναι 

απαραίτητο να διαχωριστεί η ρύθμιση των 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών από τη ρύθμιση του 

περιεχομένου. Ο κώδικας επικοινωνιών 

δεν καλύπτει, επομένως, το περιεχόμενο 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά 

εκπεμπόμενο περιεχόμενο, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 

ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και, για τον λόγο αυτό, δεν 

συνιστά εμπόδιο για μέτρα που 

λαμβάνονται, σε ενωσιακό ή εθνικό 

επίπεδο, σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, με σκοπό 

την προώθηση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας και τη 

διασφάλιση της υπεράσπισης του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Το 

περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων καλύπτεται από την οδηγία 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η 

κανονιστική ρύθμιση της πολιτικής στον 



 

AM\1122801EL.docx 9/186 PE602.947v01-00 

 EL 

οπτικοακουστικό τομέα και του 

περιεχομένου αποσκοπούν στην επίτευξη 

στόχων γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι 

η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία 

των μέσων ενημέρωσης, η αμεροληψία, η 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η 

κοινωνική ένταξη, η προστασία των 

καταναλωτών και η προστασία των 

ανηλίκων. Η διάκριση μεταξύ της 

ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και της ρύθμισης του περιεχομένου δεν 

εμποδίζει να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί 

που υπάρχουν μεταξύ τους, ιδίως όσον 

αφορά τη διασφάλιση του πλουραλισμού 

των μέσων ενημέρωσης, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας και της προστασίας του 

καταναλωτή. 

οπτικοακουστικό τομέα και του 

περιεχομένου αποσκοπούν στην επίτευξη 

στόχων γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι 

η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία 

των μέσων ενημέρωσης, η αμεροληψία, η 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η 

κοινωνική ένταξη, η προστασία των 

καταναλωτών και η προστασία των 

ανηλίκων. Η διάκριση μεταξύ της 

ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και της ρύθμισης του περιεχομένου δεν 

εμποδίζει να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί 

που υπάρχουν μεταξύ τους, ιδίως όσον 

αφορά τη διασφάλιση της ελευθερίας της 

έκφρασης και της πληροφόρησης, του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, 

της πολιτισμικής πολυμορφίας, της 

προστασίας του καταναλωτή, της 

ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

_________________  

21 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν 

να εξασφαλίζουν στους πολίτες καθολική 

πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ποιοτικών 

πληροφοριών και περιεχομένου, που 
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διατίθενται από τους παρόχους 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

προς όφελος της πολυφωνίας των μέσων, 

της πολιτιστικής πολυμορφίας και της 

διαμόρφωσης ενεργών και ενημερωμένων 

πολιτών, ανεξαρτήτως της εξέλιξης του 

συστήματος διανομής των μέσων και των 

συναφών εμπορικών μοντέλων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να εξασφαλίζουν, προς χάριν του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, 

της πολιτισμικής πολυμορφίας και της 

ενημέρωσης των πολιτών, ότι οι πολίτες 

έχουν γενικευμένη πρόσβαση σε ευρύ 

φάσμα περιεχομένου πληροφοριών και 

δημόσιας αξίας που παρέχεται από 

παρόχους υπηρεσιών μέσων 

επικοινωνίας, σύμφωνα με την εξέλιξη 

των συστημάτων διανομής των μέσων 

ενημέρωσης και τα συναφή 

επιχειρηματικά μοντέλα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος και τους κανόνες 

πρόσβασης, όπως προτείνεται στο άρθρο 106. 

 

Τροπολογία   155 

Εύα Καϊλή 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να εξασφαλίζουν, προς χάριν του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, 

της πολιτισμικής πολυμορφίας και της 

ενημέρωσης των πολιτών, ότι οι πολίτες 

έχουν γενικευμένη πρόσβαση σε ευρύ 

φάσμα περιεχομένου πληροφοριών και 

δημόσιας αξίας που παρέχεται από 

παρόχους υπηρεσιών μέσων 

επικοινωνίας, σύμφωνα με την εξέλιξη 

των συστημάτων διανομής των μέσων 

ενημέρωσης και τα συναφή 

επιχειρηματικά μοντέλα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος και τους κανόνες 

πρόσβασης, όπως προτείνεται στο άρθρο 106. 

 

Τροπολογία   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση απεριόριστης χρήσης είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 
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χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία 

οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το 

σημείο διανομής στην τοποθεσία 

εξυπηρέτησης. Αυτό αντιστοιχεί, στην 

περίπτωση σύνδεσης σταθερής 

τηλεφωνίας, με επιδόσεις δικτύου 

ισοδύναμες με αυτές που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν με την εγκατάσταση οπτικών 

ινών έως ένα κτήριο πολλαπλών 

κατοικιών, το οποίο θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με 

επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες 

που είναι δυνατό να επιτευχθούν με βάση 

την εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη 

των εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που θα μπορούν να παρέχουν 

ταχύτητα κατερχόμενης ζεύξης 

τουλάχιστον 100 Mbps, σταδιακά 

αναβαθμίσιμα σε ταχύτητες gigabit, και 

που θα συμβάλουν στην επίτευξη 

συνεχούς κάλυψης 5G, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στην 

εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης. Η ανάπτυξη των εν λόγω 

«δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας» θα 

αυξήσει περαιτέρω τις ικανότητες των 

δικτύων και θα προλειάνει το έδαφος για 

την ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών 

κινητών δικτύων που θα βασίζονται σε 

ενισχυμένες ραδιοδιεπαφές και πιο 

συμπυκνωμένη αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. en 
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Τροπολογία   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς και θα 

συνεχίσουν να αυξάνονται και στο μέλλον. 

Ενώ στο παρελθόν η έμφαση δινόταν 

κυρίως στο αυξανόμενο συνολικό 

διαθέσιμο εύρος ζώνης ανερχόμενης και 

κατερχόμενης ζεύξης και για κάθε 

μεμονωμένο χρήστη, άλλες παράμετροι, 

όπως ο χρόνος αναμονής, η διαθεσιμότητα 

και η θωράκιση, αποκτούν όλο και 

μεγαλύτερη σημασία. Η σημερινή 

απάντηση σε αυτή τη ζήτηση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα 

κτήριο, το οποίο θεωρείται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης, και, στην περίπτωση 

κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις δικτύου 

παρόμοιες με εκείνες που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν με βάση την εγκατάσταση 

οπτικών ινών έως τον σταθμό βάσης, ο 

οποίος θεωρείται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης. Οι διαφορές στην εμπειρία 

των τελικών χρηστών που οφείλονται στα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του μέσου 

διά του οποίου το δίκτυο συνδέεται τελικά 

με το σημείο τερματισμού του δικτύου δεν 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
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παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη 

των εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα 

ασύρματο δίκτυο θα ήταν δυνατό να 

θεωρηθεί ότι παρέχει παρόμοιες επιδόσεις 

δικτύου ή όχι. Σύμφωνα με την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, δεν θα 

πρέπει να αποκλείονται άλλες τεχνολογίες 

και μέσα μετάδοσης, στην περίπτωση που 

παρουσιάζουν τις ίδιες επιδόσεις με τις 

οπτικές ίνες αναφορικά με το ζωνικό 

εύρος ανερχόμενης και κατερχόμενης 

ζεύξης, τον χρόνο αναμονής, τη 

διαθεσιμότητα και την θωράκιση. Η 

ανάπτυξη των εν λόγω «δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας» θα αυξήσει 

περαιτέρω τις ικανότητες των δικτύων και 

θα προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη 

των μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων 

που θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. Προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές τεχνικές 

εξελίξεις, τα χαρακτηριστικά επιδόσεων 

των «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα πρέπει να μπορούν 

να προσαρμοστούν ή να συμπληρωθούν 

στο μέλλον, εφόσον αυτό θα συμβάλει 

στην υλοποίηση των στόχων της 

παρούσας οδηγίας. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Τροπολογία   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση για απεριόριστη χρήση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη. Η σημερινή 

απάντηση σε αυτή τη ζήτηση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση για απεριόριστη χρήση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη. Η σημερινή 

απάντηση σε αυτή τη ζήτηση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 
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ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου· επί του παρόντος, 

οι οπτικές ίνες παρέχουν τις καλύτερες 

διαθέσιμες επιδόσεις δικτύου· ο ορισμός 

του «δικτύου πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα πρέπει να μπορεί να 

τροποποιείται κατάλληλα σύμφωνα με τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας και τα διαρκώς 

ανανεούμενα δεδομένα της αγοράς. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποτελείται από στοιχεία οπτικών ινών παρέχει επί 

του παρόντος τις καλύτερες διαθέσιμες επιδόσεις δικτύου σε σχέση με τις αντίστοιχες 

παραμέτρους επιδόσεων. Ωστόσο, η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται και νέα δεδομένα 

εμφανίζονται στην αγορά των επιμέρους κρατών μελών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι 

δυνατές στο μέλλον αλλαγές στον τρέχοντα ορισμό. 

 

Τροπολογία   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 
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στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Προκειμένου να μπορέσουν να 

βελτιωθούν ή να εξελιχθούν άλλες 

τεχνολογίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η 

εστίαση αποκλειστικά και μόνο στις 

οπτικές ίνες και να τηρείται η αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας.  

Οι διαφορές στην εμπειρία των τελικών 

χρηστών που οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 
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θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση για απεριόριστη χρήση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη. Η σημερινή 

απάντηση σε αυτή τη ζήτηση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση για απεριόριστη χρήση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη. Η σημερινή 

απάντηση σε αυτή τη ζήτηση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 
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είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Δεδομένου ότι 

τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας 

θα πρέπει να εξυπηρετούν τους τελικούς 

χρήστες, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

αξιολόγηση των εμπειριών αυτών με 

κριτήρια την ταχύτητα, τον χρόνο 

αναμονής ή την αξιοπιστία. Η ανάπτυξη 

των εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. de 

 

Τροπολογία   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 
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μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη 

των εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

μετάδοσης, στην περίπτωση που 

συμμετέχουν στη γεφύρωση του 

γεωγραφικού ψηφιακού χάσματος και 

εξασφαλίζουν έναν αποδοτικό από άποψη 

κόστους τρόπο αναβάθμισης σε 

συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε μη 

εξυπηρετούμενες ή ανεπαρκώς 

εξυπηρετούμενες περιοχές. Η ανάπτυξη 

των εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   162 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες 

των πιο απαιτητικών και ψηφιακά 

ενεργών τελικών χρηστών και θα 

ισοδυναμούν με τις επιδόσεις που είναι σε 
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διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα 

κτήριο πολλαπλών κατοικιών, το οποίο 

θεωρείται ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, 

και, στην περίπτωση κινητής σύνδεσης, με 

επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες 

που είναι δυνατό να επιτευχθούν με βάση 

την εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

θέση να επιτύχει ένα δίκτυο αποτελούμενο 

από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον 

μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία 

εξυπηρέτησης. Αυτό αντιστοιχεί, στην 

περίπτωση σύνδεσης σταθερής 

τηλεφωνίας, με επιδόσεις δικτύου 

ισοδύναμες με αυτές που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν με την εγκατάσταση οπτικών 

ινών που φθάνουν έως μεμονωμένα 

νοικοκυριά ή διαμερίσματα, τα οποία 

θεωρούνται ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, 

και, στην περίπτωση κινητής σύνδεσης, με 

επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες 

που είναι δυνατό να επιτευχθούν με βάση 

την εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 
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Τροπολογία   163 

Martina Werner 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση για απεριόριστη χρήση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη. Η σημερινή 

απάντηση σε αυτή τη ζήτηση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση για απεριόριστη χρήση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη. Η σημερινή 

απάντηση σε αυτή τη ζήτηση είναι η 

τοποθέτηση της οπτικής ίνας όλο και 

πλησιέστερα προς τον χρήστη και τα 

μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στο κατάστημα, την 

πολυκατοικία ή τη μονοκατοικία. Αυτό 

αντιστοιχεί, στην περίπτωση σύνδεσης 

σταθερής τηλεφωνίας, με επιδόσεις 

δικτύου ισοδύναμες με αυτές που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο θεωρείται 

ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, και, στην 

περίπτωση κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις 

δικτύου παρόμοιες με εκείνες που είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με βάση την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 
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χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. de 
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Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 
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χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο 

θεωρείται ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, 

και, στην περίπτωση κινητής σύνδεσης, με 

επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες 

που είναι δυνατό να επιτευχθούν με βάση 

την εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως χώρους 

που θεωρούνται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης, και, στην περίπτωση 

κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις δικτύου 

παρόμοιες με εκείνες που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν με βάση την εγκατάσταση 

οπτικών ινών έως τον σταθμό βάσης, ο 

οποίος θεωρείται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης. Οι διαφορές στην εμπειρία 

των τελικών χρηστών που οφείλονται στα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του μέσου 

διά του οποίου το δίκτυο συνδέεται τελικά 

με το σημείο τερματισμού του δικτύου δεν 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα 

ασύρματο δίκτυο θα ήταν δυνατό να 

θεωρηθεί ότι παρέχει παρόμοιες επιδόσεις 

δικτύου ή όχι. Σύμφωνα με την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, δεν θα 

πρέπει να αποκλείονται άλλες τεχνολογίες 

και μέσα μετάδοσης, στην περίπτωση που 

είναι συγκρίσιμα με αυτό το βασικό 

σενάριο ως προς τις ικανότητές τους. Η 

ανάπτυξη των εν λόγω «δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας» θα αυξήσει 

περαιτέρω τις ικανότητες των δικτύων και 

θα προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη 

των μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων 

που θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ως σημεία αναφοράς δεν θα πρέπει να ορίζονται μόνο τα κτίρια, αλλά και κάθε σχετικός 

χώρος. Οι στόχοι όσον αφορά τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες(γραφεία, σχολεία 

κ.λπ.) και τις μεμονωμένες κατοικίες είναι διαφορετικοί και θα πρέπει να επιδιώκεται η 

μεγαλύτερη δυνατή περιεκτικότητα. 
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Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο 

θεωρείται ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, 

και, στην περίπτωση κινητής σύνδεσης, με 

επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες 

που είναι δυνατό να επιτευχθούν με βάση 

την εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τους 

χώρους που θεωρούνται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης, και, στην περίπτωση 

κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις δικτύου 

παρόμοιες με εκείνες που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν με βάση την εγκατάσταση 

οπτικών ινών έως τον σταθμό βάσης, ο 

οποίος θεωρείται ως τοποθεσία 
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τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα 

προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη 

των μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων 

που θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

εξυπηρέτησης. Οι διαφορές στην εμπειρία 

των τελικών χρηστών που οφείλονται στα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του μέσου 

διά του οποίου το δίκτυο συνδέεται τελικά 

με το σημείο τερματισμού του δικτύου δεν 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα 

ασύρματο δίκτυο θα ήταν δυνατό να 

θεωρηθεί ότι παρέχει παρόμοιες επιδόσεις 

δικτύου ή όχι. Σύμφωνα με την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, δεν θα 

πρέπει να αποκλείονται άλλες τεχνολογίες 

και μέσα μετάδοσης, στην περίπτωση που 

είναι συγκρίσιμα με αυτό το βασικό 

σενάριο ως προς τις ικανότητές τους. Η 

επέκταση σταθερών «δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας» οπτικών ινών 

μέχρι την κατοικία και οι ικανότητες 

οπισθόζευξής τους θα αποτελέσουν 

προαπαιτούμενο για την επιτυχή 
ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών 

κινητών δικτύων (5G) που θα βασίζονται 

σε πιο συμπυκνωμένη αρχιτεκτονική 

δικτύου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο 

θεωρείται ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, 

και, στην περίπτωση κινητής σύνδεσης, με 

επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες 

που είναι δυνατό να επιτευχθούν με βάση 

την εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως τους 

χώρους που θεωρούνται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης, και, στην περίπτωση 

κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις δικτύου 

παρόμοιες με εκείνες που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν με βάση την εγκατάσταση 

οπτικών ινών έως τον σταθμό βάσης, ο 

οποίος θεωρείται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης. Οι διαφορές στην εμπειρία 

των τελικών χρηστών που οφείλονται στα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του μέσου 

διά του οποίου το δίκτυο συνδέεται τελικά 

με το σημείο τερματισμού του δικτύου δεν 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα 

ασύρματο δίκτυο θα ήταν δυνατό να 

θεωρηθεί ότι παρέχει παρόμοιες επιδόσεις 

δικτύου ή όχι. Σύμφωνα με την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, δεν θα 

πρέπει να αποκλείονται άλλες τεχνολογίες 

και μέσα μετάδοσης, στην περίπτωση που 

είναι συγκρίσιμα με αυτό το βασικό 
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συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

σενάριο ως προς τις ικανότητές τους. Η 

ανάπτυξη των εν λόγω «δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας» θα αυξήσει 

περαιτέρω τις ικανότητες των δικτύων και 

θα προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη 

των μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων 

που θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διευκρινίζεται ότι ο ορισμός δεν περιορίζεται σε κτήριο πολλαπλών κατοικιών αλλά 

περιλαμβάνει και άλλους χώρους, όπως γραφεία, αγροκτήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα, 

κ.λπ. 

 

Τροπολογία   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 

(13) Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

χωρητικότητες των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αυξάνονται διαρκώς. Ενώ 

στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως 

στο αυξανόμενο συνολικό διαθέσιμο εύρος 

ζώνης και για κάθε μεμονωμένο χρήστη, 

άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος 

αναμονής, η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Η σημερινή απάντηση σε αυτή 

τη ζήτηση είναι η τοποθέτηση της οπτικής 

ίνας όλο και πλησιέστερα προς τον χρήστη 

και τα μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα απαιτούν παραμέτρους 

επιδόσεων που ισοδυναμούν με τις 

επιδόσεις που είναι σε θέση να επιτύχει 

ένα δίκτυο βασισμένο σε στοιχεία οπτικών 

ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 
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διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως ένα κτήριο 

πολλαπλών κατοικιών, το οποίο 

θεωρείται ως τοποθεσία εξυπηρέτησης, 

και, στην περίπτωση κινητής σύνδεσης, με 

επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες 

που είναι δυνατό να επιτευχθούν με βάση 

την εγκατάσταση οπτικών ινών έως τον 

σταθμό βάσης, ο οποίος θεωρείται ως 

τοποθεσία εξυπηρέτησης. Οι διαφορές 

στην εμπειρία των τελικών χρηστών που 

οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μέσου διά του οποίου 

το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο 

τερματισμού του δικτύου δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ένα ασύρματο δίκτυο θα 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει 

παρόμοιες επιδόσεις δικτύου ή όχι. 

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, δεν θα πρέπει να 

αποκλείονται άλλες τεχνολογίες και μέσα 

μετάδοσης, στην περίπτωση που είναι 

συγκρίσιμα με αυτό το βασικό σενάριο ως 

προς τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη των 

εν λόγω «δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας» θα αυξήσει περαιτέρω τις 

ικανότητες των δικτύων και θα προλειάνει 

το έδαφος για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων που 

θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. 

Αυτό αντιστοιχεί, στην περίπτωση 

σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, με 

επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με αυτές που 

είναι δυνατό να επιτευχθούν με την 

εγκατάσταση οπτικών ινών έως χώρους 

που θεωρούνται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης, και, στην περίπτωση 

κινητής σύνδεσης, με επιδόσεις δικτύου 

παρόμοιες με εκείνες που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν με βάση την εγκατάσταση 

οπτικών ινών έως τον σταθμό βάσης, ο 

οποίος θεωρείται ως τοποθεσία 

εξυπηρέτησης. Οι διαφορές στην εμπειρία 

των τελικών χρηστών που οφείλονται στα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του μέσου 

διά του οποίου το δίκτυο συνδέεται τελικά 

με το σημείο τερματισμού του δικτύου δεν 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα 

ασύρματο δίκτυο θα ήταν δυνατό να 

θεωρηθεί ότι παρέχει παρόμοιες επιδόσεις 

δικτύου ή όχι. Σύμφωνα με την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, δεν θα 

πρέπει να αποκλείονται άλλες τεχνολογίες 

και μέσα μετάδοσης, στην περίπτωση που 

είναι συγκρίσιμα με αυτό το βασικό 

σενάριο ως προς τις ικανότητές τους. Η 

ανάπτυξη των εν λόγω «δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας» θα αυξήσει 

περαιτέρω τις ικανότητες των δικτύων και 

θα προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη 

των μελλοντικών γενεών κινητών δικτύων 

που θα βασίζονται σε ενισχυμένες 

ραδιοδιεπαφές και πιο συμπυκνωμένη 

αρχιτεκτονική δικτύου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ως σημεία αναφοράς δεν θα πρέπει να ορίζονται μόνο τα κτίρια, αλλά και κάθε σχετικός 

χώρος. Οι στόχοι όσον αφορά τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (γραφεία, σχολεία 

κ.λπ.) και τις μεμονωμένες κατοικίες είναι διαφορετικοί και θα πρέπει να επιδιώκεται η 

μεγαλύτερη δυνατή περιεκτικότητα. 
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Τροπολογία   168 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Εξακολουθούν να υφίστανται πολύ 

σημαντικές διαφορές στις τιμές τόσο της 

σταθερής όσο και της κινητής 

επικοινωνίας, μεταξύ των εγχώριων 

υπηρεσιών φωνητικής επικοινωνίας και 

γραπτών μηνυμάτων (SMS) και εκείνων 

που καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος. 

Όσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ χωρών, φορέων και πακέτων 

προσφορών, καθώς και μεταξύ κινητών 

και σταθερών υπηρεσιών, εξακολουθούν 

να επηρεάζονται οι πιο ευάλωτες ομάδες 

πελατών και να δημιουργούνται εμπόδια 

στην απρόσκοπτη επικοινωνία εντός της 

ΕΕ. Ως εκ τούτου, κάθε σημαντική 

διαφορά ως προς τη λιανική τιμή μεταξύ 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που καταλήγουν στο ίδιο 

κράτος μέλος και εκείνων που 

καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος θα 

πρέπει να δικαιολογείται βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εισαγωγή της πρότασης για το νέο άρθρο 92 παράγραφος α. 

 

Τροπολογία   169 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 

υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

μεταφοράς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

λειτουργικά ισοδύναμες επιγραμμικές 

υπηρεσίες όπως η φωνή μέσω IP, οι 

υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέσω διαδικτύου. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες 

τυγχάνουν αποτελεσματικής και ισότιμης 

προστασίας όταν χρησιμοποιούν 

λειτουργικά ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας 

ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με μελλοντική προοπτική 

δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά 

σε τεχνικές παραμέτρους, αλλά μάλλον να 

στηρίζεται σε λειτουργική προσέγγιση. Το 

πεδίο εφαρμογής της απαραίτητης 

ρύθμισης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

να επιτύχει τους οικείους στόχους 

δημόσιου συμφέροντος. Αν και η 

«μεταφορά σημάτων» εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον 

ορισμό των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία. Από τη σκοπιά του 

τελικού χρήστη, δεν έχει σημασία αν ο 

πάροχος μεταφέρει ο ίδιος σήματα ή αν η 

επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να περιέχει τρία είδη υπηρεσιών 

που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται εν 

μέρει, δηλαδή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με τον ορισμό του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 2015/2120, υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και 

(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 

υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

και μεταφοράς ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με λειτουργικά ισοδύναμες 

επιγραμμικές υπηρεσίες όπως είναι η φωνή 

μέσω IP, οι υπηρεσίες ανταλλαγής 

μηνυμάτων και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου, μολονότι 

δεν τις θεωρούν ακόμα υποκατάστατα 

των παραδοσιακών φωνητικών 

υπηρεσιών λόγω της αντίληψης ότι 

διαφέρουν ως προς τα επίπεδα ποιότητας, 

ασφάλειας και διαλειτουργικότητας. 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

τελικοί χρήστες τυγχάνουν 

αποτελεσματικής και ισότιμης προστασίας 

όταν χρησιμοποιούν λειτουργικά 

ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 

μελλοντική προοπτική δεν θα πρέπει να 

βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικές 

παραμέτρους, αλλά μάλλον να στηρίζεται, 

στο μέτρο του δυνατού, σε λειτουργική 

προσέγγιση. Ωστόσο, πρέπει να 

αναγνωριστούν οι υφιστάμενες διαφορές 

μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς οι 

επιγραμμικές υπηρεσίες όπως οι 

φωνητικές υπηρεσίες μέσω IP 

παρέχονται στις περισσότερες 

περιπτώσεις χωρίς να υπάρχει 

ουσιαστικός έλεγχος του 

χρησιμοποιούμενου για την επικοινωνία 

δικτύου, ενώ από την άλλη επιτρέπουν 

στον τελικό χρήστη να μεταβαίνει πιο 

εύκολα από υπηρεσία σε υπηρεσία σε 

σχέση με τις παραδοσιακές υπηρεσίες 

επικοινωνίας. Το πεδίο εφαρμογής της 

απαραίτητης ρύθμισης θα πρέπει να είναι 

κατάλληλο για να επιτύχει τους οικείους 

στόχους δημόσιου συμφέροντος. Αν και η 

«μεταφορά σημάτων» εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον 
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υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται εξ 

ολοκλήρου ή κυρίως στη μεταφορά 

σημάτων. Ο ορισμός των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

εξαλείψει τις ασάφειες που διαπιστώθηκαν 

κατά την εφαρμογή του προηγουμένου 

ορισμού και να καταστήσει δυνατή την 

προσαρμοσμένη ανά διάταξη εφαρμογή 

των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 

πλαίσιο για τα διάφορα είδη υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε ως 

αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει να 

συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ, η 

οποία θα αντικατασταθεί από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

ορισμό των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία με αναλογικό τρόπο 

προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα για τους τελικούς χρήστες. 

Από τη σκοπιά του τελικού χρήστη, δεν 

έχει σημασία αν ο πάροχος μεταφέρει ο 

ίδιος σήματα ή αν η επικοινωνία 

πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, και συνεπώς οι 

υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να 

ορίζονται βάσει της χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας, αλλά βάσει των εύλογων 

προσδοκιών των τελικών χρηστών όσον 

αφορά την υπηρεσία, για παράδειγμα, 

ανάλογα με την τιμή που καταβάλλεται ή 

την ευκολία καταγγελίας της σύμβασης. 

Κατά συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών θα πρέπει να περιέχει τρία 

είδη υπηρεσιών που ενδέχεται να 

αλληλεπικαλύπτονται εν μέρει, δηλαδή 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 

σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/2120, υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, και υπηρεσιών οι οποίες 

συνίστανται εξ ολοκλήρου ή κυρίως στη 

μεταφορά σημάτων. Αυτή η τελευταία 

κατηγορία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

υπηρεσίες στις οποίες η συνδεσιμότητα 

παρέχεται ως προϊόν εισαγόμενο σε 

συνδεδεμένες συσκευές ή «έξυπνα αγαθά» 

ή στις οποίες η παροχή συνδεσιμότητας 

μαζί με τα εν λόγω αγαθά προϋποθέτει 

σύμβαση με τον τελικό χρήστη, γιατί θα 

θεωρούνταν ενσωματωμένα ψηφιακά 

περιεχόμενα ή υπηρεσίες σύμφωνα με την 

οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για την 

προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Ο 

ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών θα πρέπει να εξαλείψει τις 

ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά την 

εφαρμογή του προηγουμένου ορισμού και 

να καταστήσει δυνατή την προσαρμοσμένη 
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ανά διάταξη εφαρμογή των συγκεκριμένων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο για τα 

διάφορα είδη υπηρεσιών. Η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

είτε ως αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει 

να συμμορφώνεται με την οδηγία 

95/46/ΕΚ, η οποία θα αντικατασταθεί από 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

_________________ _________________ 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 

(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 



 

AM\1122801EL.docx 35/186 PE602.947v01-00 

 EL 

υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

μεταφοράς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

λειτουργικά ισοδύναμες επιγραμμικές 

υπηρεσίες όπως η φωνή μέσω IP, οι 

υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέσω διαδικτύου. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες 

τυγχάνουν αποτελεσματικής και ισότιμης 

προστασίας όταν χρησιμοποιούν 

λειτουργικά ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας 

ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με μελλοντική προοπτική 

δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά 

σε τεχνικές παραμέτρους, αλλά μάλλον να 

στηρίζεται σε λειτουργική προσέγγιση. Το 

πεδίο εφαρμογής της απαραίτητης 

ρύθμισης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

να επιτύχει τους οικείους στόχους 

δημόσιου συμφέροντος. Αν και η 

«μεταφορά σημάτων» εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον 

ορισμό των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία. Από τη σκοπιά του 

τελικού χρήστη, δεν έχει σημασία αν ο 

πάροχος μεταφέρει ο ίδιος σήματα ή αν η 

επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να περιέχει τρία είδη υπηρεσιών 

που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται εν 

μέρει, δηλαδή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με τον ορισμό του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 2015/2120, υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και 

υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται εξ 

ολοκλήρου ή κυρίως στη μεταφορά 

σημάτων. Ο ορισμός των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

εξαλείψει τις ασάφειες που διαπιστώθηκαν 

υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

μεταφοράς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

λειτουργικά ισοδύναμες επιγραμμικές 

υπηρεσίες όπως η φωνή μέσω IP, οι 

υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέσω διαδικτύου. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες και 

τα δικαιώματά τους τυγχάνουν 

αποτελεσματικής και ισότιμης προστασίας 

όταν χρησιμοποιούν λειτουργικά 

ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 

μελλοντική προοπτική δεν θα πρέπει να 

βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικές 

παραμέτρους, αλλά μάλλον να στηρίζεται 

σε λειτουργική προσέγγιση. Το πεδίο 

εφαρμογής της απαραίτητης ρύθμισης θα 

πρέπει να είναι κατάλληλο για να επιτύχει 

τους οικείους στόχους δημόσιου 

συμφέροντος. Αν και η «μεταφορά 

σημάτων» εξακολουθεί να αποτελεί 

σημαντική παράμετρο για τον ορισμό των 

υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία. Από τη σκοπιά των 

τελικών χρηστών και της προστασίας 

των δικαιωμάτων τους, δεν έχει σημασία 

αν ο πάροχος μεταφέρει ο ίδιος σήματα ή 

αν η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να περιέχει τρία είδη υπηρεσιών 

που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται εν 

μέρει, δηλαδή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με τον ορισμό του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/2120, υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και 

υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται εξ 

ολοκλήρου ή κυρίως στη μεταφορά 

σημάτων. Ο ορισμός των υπηρεσιών 
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κατά την εφαρμογή του προηγουμένου 

ορισμού και να καταστήσει δυνατή την 

προσαρμοσμένη ανά διάταξη εφαρμογή 

των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 

πλαίσιο για τα διάφορα είδη υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε ως 

αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει να 

συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ, η 

οποία θα αντικατασταθεί από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

εξαλείψει τις ασάφειες που διαπιστώθηκαν 

κατά την εφαρμογή του προηγουμένου 

ορισμού και να καταστήσει δυνατή την 

προσαρμοσμένη ανά διάταξη εφαρμογή 

των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 

πλαίσιο για τα διάφορα είδη υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε ως 

αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει να 

συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ, η 

οποία θα αντικατασταθεί από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

_________________ __________________ 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

Or. en 

 

Τροπολογία   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 

(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 
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υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

μεταφοράς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

λειτουργικά ισοδύναμες επιγραμμικές 

υπηρεσίες όπως η φωνή μέσω IP, οι 

υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέσω διαδικτύου. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες 

τυγχάνουν αποτελεσματικής και ισότιμης 

προστασίας όταν χρησιμοποιούν 

λειτουργικά ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας 

ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με μελλοντική προοπτική 

δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά 

σε τεχνικές παραμέτρους, αλλά μάλλον να 

στηρίζεται σε λειτουργική προσέγγιση. Το 

πεδίο εφαρμογής της απαραίτητης 

ρύθμισης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

να επιτύχει τους οικείους στόχους 

δημόσιου συμφέροντος. Αν και η 

«μεταφορά σημάτων» εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον 

ορισμό των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία. Από τη σκοπιά του 

τελικού χρήστη, δεν έχει σημασία αν ο 

πάροχος μεταφέρει ο ίδιος σήματα ή αν η 

επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να περιέχει τρία είδη υπηρεσιών 

που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται εν 

μέρει, δηλαδή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με τον ορισμό του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 2015/2120, υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και 

υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται εξ 

ολοκλήρου ή κυρίως στη μεταφορά 

σημάτων. Ο ορισμός των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

εξαλείψει τις ασάφειες που διαπιστώθηκαν 

υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

μεταφοράς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

λειτουργικά ισοδύναμες επιγραμμικές 

υπηρεσίες όπως η φωνή μέσω IP, οι 

υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέσω διαδικτύου. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες 

τυγχάνουν αποτελεσματικής και ισότιμης 

προστασίας όταν χρησιμοποιούν 

λειτουργικά ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας 

ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με μελλοντική προοπτική 

δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά 

σε τεχνικές παραμέτρους, αλλά μάλλον να 

στηρίζεται σε λειτουργική προσέγγιση. Το 

πεδίο εφαρμογής της απαραίτητης 

ρύθμισης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

να επιτύχει τους οικείους στόχους 

δημόσιου συμφέροντος. Αν και η 

«μεταφορά σημάτων» επιτρέπει τη 

συμπερίληψη υπηρεσιών μετάδοσης στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία. Από τη σκοπιά του 

τελικού χρήστη, δεν έχει σημασία αν ο 

πάροχος μεταφέρει ο ίδιος σήματα ή αν η 

επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να περιέχει τρία είδη υπηρεσιών 

που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται εν 

μέρει, δηλαδή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με τον ορισμό του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 2015/2120, υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και 

υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται εξ 

ολοκλήρου ή κυρίως στη μεταφορά 

σημάτων, ενώ από την τρίτη κατηγορία 

εξαιρούνται υπηρεσίες που 

χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες 

διαπροσωπικής επικοινωνίας όπως 
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κατά την εφαρμογή του προηγουμένου 

ορισμού και να καταστήσει δυνατή την 

προσαρμοσμένη ανά διάταξη εφαρμογή 

των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 

πλαίσιο για τα διάφορα είδη υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε ως 

αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει να 

συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ, η 

οποία θα αντικατασταθεί από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 

2 του παρόντος κώδικα, υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας όπως 

ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

98/34/ΕΚ, και ως υπηρεσίες που 

παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με 

χρήση δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που 

ασκούν έλεγχο επί του εν λόγω 

περιεχομένου. Ο ορισμός των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

εξαλείψει τις ασάφειες που διαπιστώθηκαν 

κατά την εφαρμογή του προηγουμένου 

ορισμού και να καταστήσει δυνατή την 

προσαρμοσμένη ανά διάταξη εφαρμογή 

των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 

πλαίσιο για τα διάφορα είδη υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε ως 

αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει να 

συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ, η 

οποία θα αντικατασταθεί από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

_________________ _________________ 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

Or. en 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ορισμού των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μια υπηρεσία 

πρέπει να παρέχεται κανονικά έναντι 

αμοιβής. Στην ψηφιακή οικονομία, οι 

φορείς της αγοράς θεωρούν όλο και 

περισσότερο ότι οι πληροφορίες για τους 

χρήστες έχουν χρηματική αξία. Οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

συχνά παρέχονται έναντι μη χρηματικής 

αντιπαροχής, για παράδειγμα με την 

παροχή πρόσβασης σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα 

δεδομένα. Η έννοια της αμοιβής θα πρέπει 

συνεπώς να καλύπτει καταστάσεις όπου ο 

πάροχος υπηρεσίας ζητά και ο τελικός 

χρήστης παρέχει ενεργώς δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα ή 

την ηλεκτρονική του διεύθυνση, ή άλλα 

δεδομένα άμεσα ή έμμεσα στον πάροχο. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 

καταστάσεις κατά τις οποίες ο πάροχος 

συγκεντρώνει πληροφορίες χωρίς ο 

τελικός χρήστης να τις παρέχει ενεργώς, 

όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, 

ή άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται 

αυτόματα, όπως οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται από 

ένα «μπισκότο» (cookie). Σύμφωνα με τη 

νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το άρθρο 

57 της ΣΛΕΕ24, αμοιβή υφίσταται κατά την 

έννοια της Συνθήκης επίσης αν ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρώνεται από τρίτο και όχι 

από τον αποδέκτη της υπηρεσίας. Η έννοια 

της αμοιβής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

περιλαμβάνει επίσης τις καταστάσεις όπου 

ο τελικός χρήστης εκτίθεται σε 

διαφημιστικά μηνύματα ως προϋπόθεση 

για την απόκτηση πρόσβασης στην 

υπηρεσία, ή καταστάσεις στις οποίες ο 

πάροχος υπηρεσιών αξιοποιεί χρηματικώς 

(16) Προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ορισμού των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μια υπηρεσία 

πρέπει να παρέχεται κανονικά έναντι 

αμοιβής. Στην ψηφιακή οικονομία, οι 

φορείς της αγοράς θεωρούν όλο και 

περισσότερο ότι οι πληροφορίες για τους 

χρήστες έχουν χρηματική αξία. Οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ορισμένες περιπτώσεις παρέχονται έναντι 

της παροχής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όταν τα εν λόγω δεδομένα 

χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη έκταση 

από αυτήν που απαιτείται για την 

εκτέλεση της σύμβασης. Η έννοια της 

αμοιβής θα πρέπει συνεπώς να καλύπτει 

καταστάσεις όπου ο πάροχος υπηρεσίας 

ζητά και ο τελικός χρήστης παρέχει, άμεσα 

ή έμμεσα, δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για 

σκοπό ο οποίος δεν είναι απαραίτητος για 

την εκτέλεση της σύμβασης. Σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το άρθρο 

57 της ΣΛΕΕ24, αμοιβή υφίσταται κατά την 

έννοια της Συνθήκης επίσης αν ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρώνεται από τρίτο και όχι 

από τον αποδέκτη της υπηρεσίας. Η έννοια 

της αμοιβής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

περιλαμβάνει επίσης τις καταστάσεις όπου 

ο τελικός χρήστης εκτίθεται σε 

διαφημιστικά μηνύματα ως προϋπόθεση 

για την απόκτηση πρόσβασης στην 

υπηρεσία, ή καταστάσεις στις οποίες ο 

πάροχος υπηρεσιών αξιοποιεί χρηματικώς 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

έχει συγκεντρώσει. 
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τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

έχει συγκεντρώσει. 

_________________ _________________ 

24 Υπόθεση C-352/85, Bond van 

Adverteerders κ.λπ. κατά του ολλανδικού 

δημοσίου, EU:C:1988:196. 

24 Υπόθεση C-352/85, Bond van 

Adverteerders κ.λπ. κατά του ολλανδικού 

δημοσίου, EU:C:1988:196. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 

παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και 

όλους τους τύπους μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών 

ανταλλαγής μηνυμάτων, ή ομάδων 

συζητήσεων. Οι υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών καλύπτουν 

μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 
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της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

αν ο μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί 

καθαρά δευτερεύον στοιχείο για άλλη 

υπηρεσία και, για αντικειμενικούς 

τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την κύρια 

υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του δεν 

αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

αν ο μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί 

καθαρά δευτερεύον στοιχείο για άλλη 

υπηρεσία και, για αντικειμενικούς 

τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την κύρια 

υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του δεν 

αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια ή εφαρμογές κοινής χρήσης 

εγγράφων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. Παρομοίως, στον βαθμό που 

μια υπηρεσία πολλαπλών 

χαρακτηριστικών περιλαμβάνει ένα 

χαρακτηριστικό ή στοιχείο επικοινωνίας 

που μπορεί (βάσει των ιδιαίτερων 

δεδομένων του) να θεωρηθεί δικαίως 

υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

[που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

αυτοτελή βάση], τότε μόνον αυτό το 

διαχωριζόμενο στοιχείο ή 

χαρακτηριστικό θα πρέπει να θεωρείται 

υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών. 

Or. en 
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(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 

παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και όλους 

τους τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

αν ο μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί 

καθαρά δευτερεύον στοιχείο για άλλη 

υπηρεσία και, για αντικειμενικούς 

τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την κύρια 

υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του δεν 

αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που έχουν 

ως κύριο σκοπό να επιτρέπουν τη 

διαπροσωπική και διαδραστική ανταλλαγή 

πληροφοριών, και καλύπτουν υπηρεσίες 

όπως οι παραδοσιακές τηλεφωνικές 

κλήσεις μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης 

και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, ή 

ομάδες συζητήσεων. Οι υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών καλύπτουν 

μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Μια υπηρεσία δεν θα πρέπει 

να θεωρείται ως υπηρεσία διαπροσωπικών 

επικοινωνιών αν ο μηχανισμός 

διαπροσωπικής και διαδραστικής 

επικοινωνίας δεν αποτελεί τον κύριο 

σκοπό της υπηρεσίας και, για 

αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την 

κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του 

δεν αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

καθώς η εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας δεν θα ήταν ανάλογη 

με το επίπεδο συνδεσιμότητας που 

παρέχει η εν λόγω υπηρεσία. Ένα 
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δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. 

παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση θα 

μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας δίαυλος 

επικοινωνίας σε διαδικτυακά παιχνίδια, 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 

μηχανισμού επικοινωνίας της υπηρεσίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   175 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 

παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και όλους 

τους τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

παρέχονται έναντι αμοιβής και 
επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 

παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και όλους 

τους τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 
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επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

αν ο μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί 

καθαρά δευτερεύον στοιχείο για άλλη 

υπηρεσία και, για αντικειμενικούς 

τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την κύρια 

υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του δεν 

αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

αν ο μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί 

καθαρά δευτερεύον στοιχείο για άλλη 

υπηρεσία και, για αντικειμενικούς 

τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την κύρια 

υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του δεν 

αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 
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παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και όλους 

τους τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

αν ο μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί 

καθαρά δευτερεύον στοιχείο για άλλη 

υπηρεσία και, για αντικειμενικούς 

τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την κύρια 

υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του δεν 

αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. 

παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και όλους 

τους τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

αν ο μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί 

στοιχείο για άλλη υπηρεσία και, για 

αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την 

κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του 

δεν αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της διαγραφής είναι να αποσαφηνιστούν τα είδη υπηρεσιών που θα πρέπει να εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ασυνέπειας κατά την 

εφαρμογή της. 

 

Τροπολογία   177 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών με χρήση αριθμών από 

εθνικό και διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης συνδέονται με το δημόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (πακέτων ή 

κυκλώματος). Οι εν λόγω υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών περιλαμβάνουν τόσο υπηρεσίες 

στις οποίες χορηγούνται αριθμοί τελικών 

χρηστών με σκοπό τη διασφάλιση της 

διατερματικής συνδεσιμότητας όσο και 

υπηρεσίες που επιτρέπουν στους τελικούς 

χρήστες την πρόσβαση σε πρόσωπα στα 

οποία έχουν χορηγηθεί αυτοί οι αριθμοί. Η 

απλή χρήση αριθμού ως αναγνωριστικού 

δεν θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με 

τη χρήση αριθμού για τη σύνδεση με το 

δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής, 

και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μη 

θεωρείται από μόνη της επαρκής για να 

χαρακτηριστεί μια υπηρεσία ως υπηρεσία 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών. Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών θα 

πρέπει να υπόκεινται μόνο σε 

υποχρεώσεις, εφόσον δημόσια συμφέροντα 

απαιτούν την εφαρμογή ειδικών 

ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε όλα τα είδη 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, 

ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούν 

αριθμούς για την παροχή των υπηρεσιών 

(18) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών με χρήση αριθμών από 

εθνικό και διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης συνδέονται με το δημόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (πακέτων ή 

κυκλώματος). Οι εν λόγω υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών περιλαμβάνουν τόσο υπηρεσίες 

στις οποίες χορηγούνται αριθμοί τελικών 

χρηστών με σκοπό τη διασφάλιση της 

διατερματικής συνδεσιμότητας όσο και 

υπηρεσίες που επιτρέπουν στους τελικούς 

χρήστες την πρόσβαση σε πρόσωπα στα 

οποία έχουν χορηγηθεί αυτοί οι αριθμοί. Η 

απλή χρήση αριθμού ως αναγνωριστικού 

δεν θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με 

τη χρήση αριθμού για τη σύνδεση με το 

δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής, 

και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μη 

θεωρείται από μόνη της επαρκής για να 

χαρακτηριστεί μια υπηρεσία ως υπηρεσία 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών. Επιπροσθέτως, όταν η 

παρεχόμενη υπηρεσία δεν βασίζεται σε 

δική της υποδομή και ως εκ τούτου δεν 

έχει ουσιαστικό έλεγχο του δικτύου που 

χρησιμοποιείται για να επιτελεστεί η 

επικοινωνία, η χρήση του αριθμού θα 

πρέπει να ιδωθεί με διαφορετικό τρόπο, 

καθώς οι υποχρεώσεις δεν θα ήταν 

ανάλογες με την ικανότητα παροχής 



 

AM\1122801EL.docx 47/186 PE602.947v01-00 

 EL 

τους. Είναι θεμιτή η διαφορετική 

μεταχείριση των υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, διότι συμμετέχουν σε δημοσίως 

εξασφαλισμένο διαλειτουργικό 

οικοσύστημα και, ως εκ τούτου, 

επωφελούνται επίσης από αυτό. 

συγκεκριμένης ποιότητας υπηρεσίας. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών θα πρέπει να 

υπόκεινται μόνο σε υποχρεώσεις, εφόσον 

δημόσια συμφέροντα απαιτούν την 

εφαρμογή ειδικών ρυθμιστικών 

υποχρεώσεων σε όλα τα είδη υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, 

ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούν 

αριθμούς για την παροχή των υπηρεσιών 

τους. Είναι θεμιτή η διαφορετική 

μεταχείριση των υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, διότι συμμετέχουν σε δημοσίως 

εξασφαλισμένο διαλειτουργικό 

οικοσύστημα και, ως εκ τούτου, 

επωφελούνται επίσης από αυτό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας 

σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, καθώς 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας 

σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, καθώς 
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και την αξιοποίηση αυτής, για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

με βάση λογικές τιμές και επιλογές, οι 

οποίες καθίστανται δυνατές μέσω 

αποτελεσματικού και θεμιτού 

ανταγωνισμού, αποδοτικών επενδύσεων 

και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 

περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 

σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. 

και την αξιοποίηση αυτής, για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

με βάση λογικές τιμές και επιλογές, οι 

οποίες καθίστανται δυνατές μέσω 

αποτελεσματικού και θεμιτού 

ανταγωνισμού, αποδοτικών επενδύσεων 

και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Όλοι οι στόχοι που παρατίθενται 

σε αυτή την παράγραφο πρέπει να 

θεωρούνται ισοδύναμοι. Για τα κράτη 

μέλη, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 

λοιπές αρμόδιες αρχές και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο στόχος 

συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, αφενός, στην 

επιδίωξη δικτύων και υπηρεσιών της 

υψηλότερης χωρητικότητας που είναι 

οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη περιοχή, 

και, αφετέρου, στην επιδίωξη της εδαφικής 

συνοχής, με την έννοια της σύγκλισης ως 

προς τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε 

διάφορους τομείς. Ο δίκαιος 

ανταγωνισμός αποτελεί τη 

σημαντικότερη προϋπόθεση όσον αφορά 

τις επενδύσεις. Στόχος είναι να 

εξασφαλιστούν υποδομές υψηλών 

επιδόσεων που θα καλύπτουν ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Όλοι οι στόχοι που αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι ισοδύναμοι. Μόνο 

μέσω του δίκαιου ανταγωνισμού ενισχύονται οι επενδύσεις και αναπτύσσονται υποδομές. 

Στόχος είναι να εξασφαλιστούν υποδομές υψηλών επιδόσεων που θα καλύπτουν ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροπολογία   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας 

σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, καθώς 

και την αξιοποίηση αυτής, για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

με βάση λογικές τιμές και επιλογές, οι 

οποίες καθίστανται δυνατές μέσω 

αποτελεσματικού και θεμιτού 

ανταγωνισμού, αποδοτικών επενδύσεων 

και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 

περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 

σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών 

και των πολιτών, να επιδιώκει έναν 

επιπλέον στόχο συνδεσιμότητας, ο οποίος, 

όσον αφορά τα αποτελέσματα, 

διαρθρώνεται σε: ευρεία πρόσβαση σε 

πολύ υψηλής χωρητικότητας σταθερή και 

κινητή συνδεσιμότητα, καθώς και την 

αξιοποίηση αυτής, για όλους τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, με βάση 

λογικές τιμές και επιλογές, οι οποίες 

καθίστανται δυνατές μέσω 

αποτελεσματικού, βιώσιμου και θεμιτού 

ανταγωνισμού, αποδοτικών επενδύσεων 

και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

μακροπρόθεσμη διασφάλιση των 

συμφερόντων των πολιτών. Για τα κράτη 

μέλη, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 

λοιπές αρμόδιες αρχές και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο στόχος 

συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, αφενός, στην 

επιδίωξη δικτύων και υπηρεσιών της 

υψηλότερης χωρητικότητας που είναι 

οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη περιοχή, 

και, αφετέρου, στην επιδίωξη της εδαφικής 

συνοχής, με την έννοια της σύγκλισης ως 

προς τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε 

διάφορους τομείς, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη 

στην Ευρώπη με τη στήριξη της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   180 

Nadine Morano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας 

σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, καθώς 

και την αξιοποίηση αυτής, για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

με βάση λογικές τιμές και επιλογές, οι 

οποίες καθίστανται δυνατές μέσω 

αποτελεσματικού και θεμιτού 

ανταγωνισμού, αποδοτικών επενδύσεων 

και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 

περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 

σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας 

σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, καθώς 

και την αξιοποίηση αυτής, για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, με βάση λογικές 

τιμές και επιλογές, οι οποίες καθίστανται 

δυνατές μέσω αποτελεσματικού και 

θεμιτού ανταγωνισμού, αποδοτικών 

επενδύσεων και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 

περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 
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χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας 

σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, καθώς 

και την αξιοποίηση αυτής, για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

με βάση λογικές τιμές και επιλογές, οι 

οποίες καθίστανται δυνατές μέσω 

αποτελεσματικού και θεμιτού 

ανταγωνισμού, αποδοτικών επενδύσεων 

και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση και επένδυση σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας σταθερή και κινητή 

συνδεσιμότητα, καθώς και την αξιοποίηση 

αυτής, για όλους τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις της Ένωσης, με βάση λογικές 

τιμές και επιλογές, οι οποίες καθίστανται 

δυνατές μέσω αποτελεσματικού και 

θεμιτού ανταγωνισμού, αποδοτικών 

επενδύσεων και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 
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περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 

σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. 

περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 

σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία   182 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο θα πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει έναν επιπλέον στόχο 

συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: ευρεία 

πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας 

σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα, καθώς 

και την αξιοποίηση αυτής, για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

με βάση λογικές τιμές και επιλογές, οι 

οποίες καθίστανται δυνατές μέσω 

αποτελεσματικού και θεμιτού 

ανταγωνισμού, αποδοτικών επενδύσεων 

και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 

(23) Προκειμένου να μετουσιωθούν οι 

πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ρυθμιστικούς 

όρους, το πλαίσιο πρέπει, επιπλέον των 

υφιστάμενων τριών πρωταρχικών στόχων 

που συνίστανται στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

να επιδιώκει παράλληλα έναν επιπλέον 

στόχο συνδεσιμότητας, ο οποίος, όσον 

αφορά τα αποτελέσματα, διαρθρώνεται σε: 

ευρεία πρόσβαση σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας σταθερή και κινητή 

συνδεσιμότητα, καθώς και την αξιοποίηση 

αυτής, για όλους τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις της Ένωσης, με βάση λογικές 

τιμές και επιλογές, οι οποίες καθίστανται 

δυνατές μέσω αποτελεσματικού και 

θεμιτού ανταγωνισμού, αποδοτικών 

επενδύσεων και ανοικτής καινοτομίας, 

αποτελεσματικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, κοινών κανόνων και 

προβλέψιμων κανονιστικών προσεγγίσεων 

στην εσωτερική αγορά και απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των 

πολιτών. Για τα κράτη μέλη, τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρμόδιες 

αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτός ο 

στόχος συνδεσιμότητας αντιστοιχεί, 

αφενός, στην επιδίωξη δικτύων και 



 

AM\1122801EL.docx 53/186 PE602.947v01-00 

 EL 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 

περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 

σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. 

υπηρεσιών της υψηλότερης χωρητικότητας 

που είναι οικονομικά βιώσιμη σε δεδομένη 

περιοχή, και, αφετέρου, στην επιδίωξη της 

εδαφικής συνοχής, με την έννοια της 

σύγκλισης ως προς τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα σε διάφορους τομείς. 

Or. it 

Τροπολογία   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Η αρχή σύμφωνα με την οποία τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τη 

νομοθεσία της ΕΕ με τεχνολογικά 

ουδέτερο τρόπο, δηλαδή ότι μια εθνική 

ρυθμιστική ή άλλη αρμόδια αρχή ούτε 

επιβάλλει ούτε ευνοεί τη χρησιμοποίηση 

συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας, δεν 

αποκλείει τη λήψη ανάλογης μέριμνας για 

την προώθηση ορισμένων ειδικών 

υπηρεσιών, οσάκις αυτό δικαιολογείται 

προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι 

του ρυθμιστικού πλαισίου, παραδείγματος 

χάριν ψηφιακή τηλεόραση, ως μέσο για 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

φάσματος. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να 

λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένα μέσα 

μετάδοσης διαθέτουν φυσικά και 

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που 

μπορούν να είναι ανώτερα όσον αφορά την 

ποιότητα των υπηρεσιών, τη 

χωρητικότητα, το κόστος συντήρησης, την 

ενεργειακή αποδοτικότητα, την ευελιξία 

διαχείρισης, την αξιοπιστία, την 

ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα 

κλιμάκωσης, και, εν τέλει, όσον αφορά τις 

επιδόσεις, τα οποία μπορούν να 

αντανακλώνται στα μέτρα που 

λαμβάνονται με σκοπό την επιδίωξη των 

διαφόρων ρυθμιστικών στόχων. 

(24) Η αρχή σύμφωνα με την οποία τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τη 

νομοθεσία της ΕΕ με τεχνολογικά 

ουδέτερο τρόπο, δηλαδή ότι μια εθνική 

ρυθμιστική ή άλλη αρμόδια αρχή ούτε 

επιβάλλει ούτε ευνοεί τη χρησιμοποίηση 

συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας, δεν 

αποκλείει τη λήψη ανάλογης μέριμνας για 

την προώθηση ορισμένων ειδικών 

υπηρεσιών, οσάκις αυτό δικαιολογείται 

προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι 

του ρυθμιστικού πλαισίου, παραδείγματος 

χάριν ψηφιακή τηλεόραση, ως μέσο για 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

φάσματος, ή εν γένει τη μετάβαση σε 

βελτιωμένες υπηρεσίες ως μέσο για την 

αύξηση της ικανοποίησης των 

καταναλωτών. Επιπλέον, δεν αποκλείεται 

να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένα μέσα 

μετάδοσης διαθέτουν φυσικά και 

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που 

μπορούν να είναι ανώτερα όσον αφορά την 

ποιότητα των υπηρεσιών, τη 

χωρητικότητα, το κόστος συντήρησης, την 

ενεργειακή αποδοτικότητα, την ευελιξία 

διαχείρισης, την αξιοπιστία, την 

ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα 

κλιμάκωσης, και, εν τέλει, όσον αφορά τις 

επιδόσεις, τα οποία μπορούν να 

αντανακλώνται στα μέτρα που 

λαμβάνονται με σκοπό την επιδίωξη των 
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διαφόρων ρυθμιστικών στόχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   184 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Είναι αναγκαία η παροχή 

κατάλληλων κινήτρων για επενδύσεις σε 

νέα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας 

που θα στηρίξουν τις καινοτόμες 

υπηρεσίες Διαδικτύου με πλούσιο 

περιεχόμενο και θα ενισχύσουν τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τα δίκτυα αυτά διαθέτουν 

τεράστιο δυναμικό για την παροχή 

πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές και 

τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συνεπώς ζωτική 

σημασία να προωθηθούν οι βιώσιμες 

επενδύσεις στην ανάπτυξη των νέων αυτών 

δικτύων και ταυτοχρόνως να διασφαλισθεί 

ο ανταγωνισμός και να ενισχυθούν οι 

δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών 

μέσω της κανονιστικής προβλεψιμότητας 

και συνοχής. 

(27) Είναι αναγκαία η παροχή 

κατάλληλων κινήτρων για επενδύσεις σε 

νέα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας 

που θα στηρίξουν τις καινοτόμες 

υπηρεσίες Διαδικτύου με πλούσιο 

περιεχόμενο και θα ενισχύσουν τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τα δίκτυα αυτά διαθέτουν 

τεράστιο δυναμικό για την παροχή 

πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές και 

τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συνεπώς ζωτική 

σημασία να προωθηθούν οι βιώσιμες 

επενδύσεις στην ανάπτυξη των νέων αυτών 

δικτύων και ταυτοχρόνως να διασφαλισθεί 

ο μακροπρόθεσμος ανταγωνισμός, εφόσον 

εξακολουθούν να υφίστανται σημεία 

συμφόρησης και φυσικά εμπόδια εισόδου 

σε επίπεδο υποδομής, και να ενισχυθούν 

οι δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών 

μέσω της κανονιστικής προβλεψιμότητας 

και συνοχής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Στόχος είναι η προοδευτική μείωση 

των εκ των προτέρων τομεακών κανόνων, 

καθώς θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός 

στην αγορά, ώστε τελικά οι ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες να διέπονται αποκλειστικά 

από το δίκαιο του ανταγωνισμού. 

Δεδομένου ότι οι αγορές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχουν επιδείξει ισχυρή 

ανταγωνιστική δυναμική τα τελευταία 

χρόνια, έχει σημασία να επιβάλλονται εκ 

των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις 

μόνον εφόσον δεν υφίσταται πραγματικός 

και βιώσιμος ανταγωνισμός στις σχετικές 

αγορές λιανικής. 

(28) Στόχος είναι η προοδευτική μείωση 

των εκ των προτέρων τομεακών κανόνων, 

καθώς θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός 

στην αγορά, ώστε τελικά οι ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες να διέπονται αποκλειστικά 

από το δίκαιο του ανταγωνισμού. 

Δεδομένου ότι οι αγορές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχουν επιδείξει ισχυρή 

ανταγωνιστική δυναμική τα τελευταία 

χρόνια, έχει σημασία να επιβάλλονται εκ 

των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις 

μόνον εφόσον δεν υφίσταται πραγματικός 

και βιώσιμος μακροπρόθεσμος 

ανταγωνισμός στις σχετικές αγορές. 

Ωστόσο, καθώς οι αγορές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών της Ευρώπης 

εξακολουθούν να αποτελούνται κυρίως 

από καθετοποιημένους φορείς 

εκμετάλλευσης που μπορούν να επιτύχουν 

μόχλευση της κυριαρχίας τους στην 

αγορά χονδρικής για να αυξήσουν στη 

συνέχεια την κυριαρχία τους στις αγορές 

λιανικής, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο 

μακροπρόθεσμος ανταγωνισμός σε 

επίπεδο λιανικής με την αφαίρεση των 

υφισταμένων εμποδίων εισόδου σε 

επίπεδο υποδομής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Σύμφωνα με την αρχή του 

διαχωρισμού κανονιστικών και 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την 

ανεξαρτησία της εθνικής κανονιστικής 

αρχής και λοιπών αρμόδιων αρχών ούτως 

ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των 

αποφάσεών τους. Αυτή η απαίτηση 

ανεξαρτησίας εφαρμόζεται με την 

επιφύλαξη της θεσμικής αυτονομίας και 

των συνταγματικών υποχρεώσεων των 

κρατών μελών, ή της αρχής της 

ουδετερότητας όσον αφορά τους κανόνες 

των κρατών μελών που διέπουν το 

καθεστώς ιδιοκτησίας, που ορίζεται στο 

άρθρο 295 της συνθήκης. Οι εθνικές 

κανονιστικές και λοιπές αρμόδιες αρχές θα 

πρέπει να διαθέτουν όλους τους 

απαραίτητους πόρους, όσον αφορά το 

προσωπικό, την εμπειρία και τα 

οικονομικά μέσα, για να διεκπεραιώνουν 

τα καθήκοντά τους. 

(33) Σύμφωνα με την αρχή του 

διαχωρισμού κανονιστικών και 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την 

ανεξαρτησία της εθνικής κανονιστικής 

αρχής και λοιπών αρμόδιων αρχών, και 

απέναντι στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, 
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 

αμεροληψία των αποφάσεών τους. Αυτή η 

απαίτηση ανεξαρτησίας εφαρμόζεται με 

την επιφύλαξη της θεσμικής αυτονομίας 

και των συνταγματικών υποχρεώσεων των 

κρατών μελών, ή της αρχής της 

ουδετερότητας όσον αφορά τους κανόνες 

των κρατών μελών που διέπουν το 

καθεστώς ιδιοκτησίας, που ορίζεται στο 

άρθρο 295 της συνθήκης. Οι εθνικές 

κανονιστικές και λοιπές αρμόδιες αρχές θα 

πρέπει να διαθέτουν όλους τους 

απαραίτητους πόρους, όσον αφορά το 

προσωπικό, την εμπειρία και τα 

οικονομικά μέσα, για να διεκπεραιώνουν 

τα καθήκοντά τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί 

περαιτέρω η ανεξαρτησία των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών ώστε να 

εξασφαλίζεται η θωράκιση των επικεφαλής 

και των μελών τους έναντι εξωτερικών 

(36) Υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί 

περαιτέρω η ανεξαρτησία των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών ώστε να 

εξασφαλίζεται η θωράκιση των επικεφαλής 

και των μελών τους έναντι εξωτερικών 
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πιέσεων, με την πρόβλεψη ελάχιστων 

προσόντων διορισμού και ελάχιστης 

διάρκειας της θητείας τους. Επιπλέον, με 

τον περιορισμό της δυνατότητας να 

ανανεώνεται η θητεία τους περισσότερες 

από μία φορές και την απαίτηση για 

κατάλληλο σύστημα περιτροπής για το 

συμβούλιο και την ανώτερη διοίκηση θα 

αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος κανονιστικής 

άλωσης, θα διασφαλιστεί η συνέχεια και 

θα ενισχυθεί η ανεξαρτησία. 

πιέσεων, με την πρόβλεψη ελάχιστων 

προσόντων διορισμού και ελάχιστης 

διάρκειας της θητείας τους. Επιπλέον, με 

τον περιορισμό της δυνατότητας να 

ανανεώνεται η θητεία τους περισσότερες 

από μία φορές και την απαίτηση για 

κατάλληλο σύστημα περιτροπής για το 

συμβούλιο και την ανώτερη διοίκηση θα 

αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος κανονιστικής 

άλωσης, θα διασφαλιστεί η συνέχεια και 

θα ενισχυθεί η ανεξαρτησία. Για τον 

σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές είναι νομικά διακριτές 

και λειτουργικά ανεξάρτητες από τη 

βιομηχανία και την κυβέρνηση στον 

βαθμό που ούτε ζητούν ούτε δέχονται 

εντολές από οποιονδήποτε φορέα, 

λειτουργούν με διαφάνεια και λογοδοσία, 

όπως προβλέπει η ενωσιακή και η εθνική 

νομοθεσία, και διαθέτουν επαρκείς 

εξουσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία   188 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Τα οφέλη της ενιαίας αγοράς για 

τους παρόχους υπηρεσιών και τους 

τελικούς χρήστες μπορούν να επιτευχθούν 

με γενική άδεια για δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών εκτός από υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, χωρίς να απαιτείται 

ρητή απόφαση ή διοικητική πράξη της 

εθνικής κανονιστικής αρχής και με 

περιορισμό των διαδικαστικών απαιτήσεων 

μόνο σε δηλωτική κοινοποίηση. Όταν τα 

κράτη μέλη απαιτούν κοινοποίηση από 

(40) Τα οφέλη της ενιαίας αγοράς για 

τους παρόχους υπηρεσιών και τους 

τελικούς χρήστες μπορούν να επιτευχθούν 

με γενική άδεια για δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών εκτός από υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, χωρίς να απαιτείται 

ρητή απόφαση ή διοικητική πράξη της 

εθνικής κανονιστικής αρχής και με 

περιορισμό των διαδικαστικών απαιτήσεων 

μόνο σε δηλωτική κοινοποίηση. Όταν τα 

κράτη μέλη απαιτούν κοινοποίηση από 
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τους φορείς παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν αρχίζουν 

τις δραστηριότητές τους, η εν λόγω 

κοινοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται 

στον BEREC, οποίος ενεργεί ως ενιαίο 

σημείο επαφής. Η κοινοποίηση αυτή δεν 

θα πρέπει να συνεπάγεται διοικητικό 

κόστος για τους παρόχους και θα 

μπορούσε να διατίθεται μέσω σημείου 

εισόδου στον ιστότοπο των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών. Ο BEREC θα πρέπει 

να διαβιβάζει εγκαίρως τις κοινοποιήσεις 

προς την εθνική ρυθμιστική αρχή σε όλα 

τα κράτη μέλη στα οποία οι πάροχοι 

δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών προτίθενται να παρέχουν 

δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να απαιτούν απόδειξη ότι 

πραγματοποιήθηκε η κοινοποίηση αυτή, 

μέσω οποιασδήποτε νομικώς 

αναγνωρισμένης ταχυδρομικής ή 

ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής της 

κοινοποίησης στον BEREC. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτή η απόδειξη παραλαβής 

δεν θα πρέπει να συνιστά ή να απαιτεί 

διοικητική πράξη της εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής. 

τους φορείς παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν αρχίζουν 

τις δραστηριότητές τους, μία και μόνο 

κοινοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται 

στον BEREC, οποίος ενεργεί ως ενιαίο 

σημείο επαφής. Η κοινοποίηση αυτή δεν 

θα πρέπει να συνεπάγεται διοικητικό 

κόστος για τους παρόχους και θα πρέπει 

να διατίθεται μέσω σημείου εισόδου στον 

ιστότοπο του BEREC. Ο BEREC θα 

πρέπει να διαβιβάζει εγκαίρως τις 

κοινοποιήσεις προς την εθνική ρυθμιστική 

αρχή σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία οι 

πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών προτίθενται 

να παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα κράτη 

μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν 

απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε η 

κοινοποίηση αυτή, μέσω οποιασδήποτε 

νομικώς αναγνωρισμένης ταχυδρομικής ή 

ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής της 

κοινοποίησης στον BEREC. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτή η απόδειξη παραλαβής 

δεν θα πρέπει να συνιστά ή να απαιτεί 

διοικητική πράξη της εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Η κοινοποίηση στον BEREC θα (41) Η κοινοποίηση στον BEREC θα 
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πρέπει να περιλαμβάνει απλή δήλωση της 

πρόθεσης του παρόχου για έναρξη της 

παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μπορεί μόνο 

να απαιτείται από τον πάροχο να συνοδεύει 

την εν λόγω δήλωση με τις πληροφορίες 

που προβλέπονται στο άρθρο 12 της 

παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να επιβάλλουν πρόσθετες ή 

χωριστές απαιτήσεις κοινοποίησης. 

πρέπει να περιλαμβάνει απλή δήλωση της 

πρόθεσης του παρόχου για έναρξη της 

παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μπορεί μόνο 

να απαιτείται από τον πάροχο να συνοδεύει 

την εν λόγω δήλωση με τις πληροφορίες 

που προβλέπονται στο άρθρο 12 της 

παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τη 

συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 

και να παρέχει στον BEREC και στις 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές τις πλέον 

σχετικές γνώσεις για την αγορά. Τα κράτη 

μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν 

πρόσθετη ή χωριστή απαίτηση 
κοινοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινοποίηση στον BEREC θα πρέπει να διευκολύνει την εσωτερική αγορά και να συνεισφέρει 

στη διευκόλυνση της συνεπούς εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία   190 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Σε αντίθεση με τις άλλες 

κατηγορίες δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών δεν επωφελούνται 

από τη χρήση των δημόσιων πόρων 

αριθμοδότησης και δεν συμμετέχουν σε 

δημοσίως εξασφαλισμένο διαλειτουργικό 

οικοσύστημα. Δεν είναι, επομένως, 

σκόπιμο τα εν λόγω είδη υπηρεσιών να 

υπόκεινται στο καθεστώς γενικής άδειας. 

(42) Σε αντίθεση με τις άλλες 

κατηγορίες δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών δεν επωφελούνται 

από τη χρήση των δημόσιων πόρων 

αριθμοδότησης και δεν συμμετέχουν σε 

δημοσίως εξασφαλισμένο διαλειτουργικό 

οικοσύστημα. Δεν είναι, επομένως, 

σκόπιμο τα εν λόγω είδη υπηρεσιών να 

υπόκεινται στο καθεστώς γενικής άδειας. 

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να επιβάλλουν στις εν λόγω 
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υπηρεσίες απαίτηση προηγούμενης 

έγκρισης ή άλλη ισοδύναμη απαίτηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   191 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 47α. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του 

ενός κράτη μέλη υποχρεούνται ακόμα να 

τηρούν διάφορους κανόνες, απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, 

μολονότι είναι ελεύθεροι να παρέχουν 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών οπουδήποτε στην Ευρώπη, 

πράγμα που εμποδίζει την εξέλιξη και την 

ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συνεπώς, θα 

πρέπει να είναι δυνατό να χορηγείται σε 

τέτοιους παρόχους μία ενιαία γενική 

άδεια από το κράτος μέλος που 

υποδεικνύουν στην κοινοποίησή τους ως 

κύριο τόπο εγκατάστασης του παρόχου 

στην ΕΕ. Η ενιαία γενική άδεια θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους που 

ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη 

λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών 

με όλους τους σχετικούς νόμους. Ο 

BEREC θα πρέπει να διευκολύνει τον 

συντονισμό και την ανταλλαγή 

πληροφοριών για να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών με 

την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι 
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πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών θα εξακολουθούσαν να 

χρειάζονται ειδικές άδειες για τα 

δικαιώματα χρήσης αριθμών και 

ραδιοφάσματος και τα δικαιώματα 

δημιουργίας εγκαταστάσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και η ελεύθερη ροή 

δεδομένων, είναι αναγκαία η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν διαφορετικά αιτήματα σε διαφορετικούς μορφότυπους από 28 

διαφορετικές διοικητικές υπηρεσίες, μολονότι παρέχουν υπηρεσίες που από άποψη τεχνολογίας 

δεν εξαρτώνται από σύνορα. Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα 

τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου. 

 

Τροπολογία   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Όταν αυτό αιτιολογείται 

αντικειμενικά, τα κράτη μέλη μπορεί 

ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιούν 

δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, 

επιβαρύνσεις και τέλη, σχετικά με γενικές 

άδειες και δικαιώματα χρήσης. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να 

κοινοποιούνται εγκαίρως και με τον 

προσήκοντα τρόπο σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, δίδοντας τους την 

κατάλληλη ευκαιρία να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με αυτές τις 

τροποποιήσεις. Λαμβανομένης υπόψη της 

ανάγκης να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

δικαίου και να προάγεται η ρυθμιστική 

προβλεψιμότητα, οποιοσδήποτε 

περιορισμός ή ανάκληση υφιστάμενων 

δικαιωμάτων χρήσης για ραδιοφάσμα ή 

δημιουργίας εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

(53) Το ραδιοφάσμα αποτελεί σπάνιο 

πόρο που ανήκει στα κράτη μέλη και 

κατά τη διαχείριση και την κατανομή του 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εθνικές 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες, όπως τόνισε 

η Επιτροπή· η ανάπτυξη εργαλείων για τη 

διευκόλυνση της διάδοσης βέλτιστων 

πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των 

κρατών μελών θα πρέπει να θεωρείται 

επιθυμητή. 
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υπόκειται σε προβλέψιμες και διαφανείς 

διαδικασίες· ως εκ τούτου, θα μπορούσαν 

να επιβάλλονται αυστηρότερες 

απαιτήσεις ή μηχανισμός κοινοποίησης, 

όταν έχουν ανατεθεί δικαιώματα χρήσης 

βάσει ανταγωνιστικών ή συγκριτικών 

διαδικασιών. Θα πρέπει να αποφεύγονται 

περιττές διαδικασίες στην περίπτωση 

τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας σε 

υφιστάμενα δικαιώματα δημιουργίας 

εγκαταστάσεων ή χρήσης 

ραδιοφάσματος, όταν οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν έχουν επιπτώσεις σε 

συμφέροντα τρίτων. Η αλλαγή στη χρήση 

του ραδιοφάσματος ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής των αρχών της 

ουδετερότητας της τεχνολογίας και των 

υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται 

επαρκής αιτιολόγηση για ανάκληση 

δικαιωμάτων, διότι δεν συνιστά 

χορήγηση νέου δικαιώματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία   193 

Michał Boni 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Όταν αυτό αιτιολογείται 

αντικειμενικά, τα κράτη μέλη μπορεί 

ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιούν 

δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, 

επιβαρύνσεις και τέλη, σχετικά με γενικές 

άδειες και δικαιώματα χρήσης. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις θα πρέπει να 

κοινοποιούνται εγκαίρως και με τον 

προσήκοντα τρόπο σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, δίδοντας τους την 

κατάλληλη ευκαιρία να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με αυτές τις 

τροποποιήσεις. Λαμβανομένης υπόψη της 

ανάγκης να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

(53) Όταν αυτό αιτιολογείται 

αντικειμενικά, τα κράτη μέλη μπορεί 

ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιούν 

δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, 

επιβαρύνσεις και τέλη, σχετικά με γενικές 

άδειες και δικαιώματα χρήσης. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις θα πρέπει να 

κοινοποιούνται εγκαίρως και με τον 

προσήκοντα τρόπο σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, δίδοντας τους την 

κατάλληλη ευκαιρία να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με αυτές τις 

τροποποιήσεις. Λαμβανομένης υπόψη της 

ανάγκης να διασφαλίζεται η ασφάλεια 



 

AM\1122801EL.docx 63/186 PE602.947v01-00 

 EL 

δικαίου και να προάγεται η ρυθμιστική 

προβλεψιμότητα, οποιοσδήποτε 

περιορισμός ή ανάκληση υφιστάμενων 

δικαιωμάτων χρήσης για ραδιοφάσμα ή 

δημιουργίας εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

υπόκειται σε προβλέψιμες και διαφανείς 

διαδικασίες· ως εκ τούτου, θα μπορούσαν 

να επιβάλλονται αυστηρότερες απαιτήσεις 

ή μηχανισμός κοινοποίησης, όταν έχουν 

ανατεθεί δικαιώματα χρήσης βάσει 

ανταγωνιστικών ή συγκριτικών 

διαδικασιών. Θα πρέπει να αποφεύγονται 

περιττές διαδικασίες στην περίπτωση 

τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας σε 

υφιστάμενα δικαιώματα δημιουργίας 

εγκαταστάσεων ή χρήσης ραδιοφάσματος, 

όταν οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

επιπτώσεις σε συμφέροντα τρίτων. Η 

αλλαγή στη χρήση του ραδιοφάσματος ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής των αρχών της 

ουδετερότητας της τεχνολογίας και των 

υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται 

επαρκής αιτιολόγηση για ανάκληση 

δικαιωμάτων, διότι δεν συνιστά χορήγηση 

νέου δικαιώματος. 

δικαίου και να προάγεται η ρυθμιστική 

προβλεψιμότητα, οποιοσδήποτε 

περιορισμός ή ανάκληση υφιστάμενων 

δικαιωμάτων χρήσης για ραδιοφάσμα ή 

δημιουργίας εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

υπόκειται σε προβλέψιμες και διαφανείς 

διαδικασίες· ως εκ τούτου, θα μπορούσαν 

να επιβάλλονται αυστηρότερες απαιτήσεις 

ή μηχανισμός κοινοποίησης, όταν έχουν 

ανατεθεί δικαιώματα χρήσης βάσει 

ανταγωνιστικών ή συγκριτικών 

διαδικασιών. Αναφορικά με το δικαίωμα 

χρήσης φάσματος, ο κάτοχος των 

δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα 

εναντίωσης σε κάθε προτεινόμενη 

τροποποίηση βάσει του υφισταμένου και 

του μελλοντικού σχεδίου χρήσης 

φάσματος και της ανάγκης διασφάλισης 

των επενδύσεων. Θα πρέπει να 

αποφεύγονται περιττές διαδικασίες στην 

περίπτωση τροποποιήσεων ήσσονος 

σημασίας σε υφιστάμενα δικαιώματα 

δημιουργίας εγκαταστάσεων ή χρήσης 

ραδιοφάσματος, όταν οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν έχουν επιπτώσεις σε συμφέροντα 

τρίτων. Η αλλαγή στη χρήση του 

ραδιοφάσματος ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 

της τεχνολογίας και των υπηρεσιών δεν θα 

πρέπει να θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση 

για ανάκληση δικαιωμάτων, διότι δεν 

συνιστά χορήγηση νέου δικαιώματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης φάσματος είναι καθοριστική για την 

προώθηση των επενδύσεων σε κινητά δίκτυα και ιδίως στην επόμενη γενιά κινητών 

επικοινωνιών, 5G. Προτείνεται να δοθεί στους παρόχους η δυνατότητα αντίρρησης σε αλλαγές 

όσον αφορά τα δικαιώματα φάσματος επί τη βάσει περιορισμένων όρων όπως τα μελλοντικά 

σχέδια χρήσης δικτύων φάσματος και η ανάγκη διασφάλισης επενδύσεων που δεν έχουν ακόμα 

αποσβεσθεί πλήρως. 

 

Τροπολογία   194 

Kaja Kallas 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 57 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(57) Για την ελάφρυνση υποχρεώσεων 

υποβολής εκθέσεων και πληροφοριών για 

τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών και 

την αρμόδια αρχή, οι εν λόγω υποχρεώσεις 

θα πρέπει να είναι αναλογικές, 

αντικειμενικά αιτιολογημένες και 

περιορισμένες στα απολύτως απαραίτητα. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η 

επανάληψη αιτημάτων παροχής 

πληροφοριών από την αρμόδια αρχή, 

καθώς και από τον BEREC και η 

συστηματική και τακτική απόδειξη της 

συμμόρφωσης με όλους τους όρους 

δυνάμει γενικής άδειας ή δικαιώματος 

χρήσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

γνωρίζουν την επιδιωκόμενη χρήση των 

ζητούμενων πληροφοριών. Η παροχή 

πληροφοριών δεν θα πρέπει να αποτελεί 

όρο για την είσοδο στην αγορά. Για 

στατιστικούς λόγους, ενδέχεται να 

απαιτείται κοινοποίηση από τους φορείς 

παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όταν παύουν τις 

δραστηριότητές τους. 

(57) Για την ελάφρυνση υποχρεώσεων 

υποβολής εκθέσεων και πληροφοριών για 

τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών και 

την αρμόδια αρχή, οι εν λόγω υποχρεώσεις 

θα πρέπει να είναι αναλογικές, 

αντικειμενικά αιτιολογημένες και 

περιορισμένες στα απολύτως απαραίτητα. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η 

επανάληψη αιτημάτων παροχής 

πληροφοριών από την αρμόδια αρχή, 

καθώς και από τον BEREC και η 

συστηματική και τακτική απόδειξη της 

συμμόρφωσης με όλους τους όρους 

δυνάμει γενικής άδειας ή δικαιώματος 

χρήσης. Οι υποχρεώσεις υποβολής 

έκθεσης και ενημέρωσης για τους 

παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορα κράτη μέλη συντονίζονται από 

το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για 

τη χορήγηση της ενιαίας γενικής άδειας, 

με την επιφύλαξη του αιτήματος 

ενημέρωσης σχετικά με τη χορήγηση 

δικαιωμάτων χρήσης αριθμών και 

ραδιοφάσματος και δικαιωμάτων 

δημιουργίας εγκαταστάσεων. O BEREC 

θα πρέπει να διευκολύνει την ελεύθερη 

ροή πληροφοριών μεταξύ των 

ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι εν 

λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 

ζητούνται σε κοινό και τυποποιημένο 

μορφότυπο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

γνωρίζουν την επιδιωκόμενη χρήση των 

ζητούμενων πληροφοριών. Η παροχή 

πληροφοριών δεν θα πρέπει να αποτελεί 

όρο για την είσοδο στην αγορά. Για 

στατιστικούς λόγους, ενδέχεται να 

απαιτείται κοινοποίηση από τους φορείς 

παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όταν παύουν τις 

δραστηριότητές τους. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και η ελεύθερη ροή 

δεδομένων, είναι αναγκαία η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν διαφορετικά αιτήματα σε διαφορετικούς μορφότυπους από 28 

διαφορετικές διοικητικές υπηρεσίες, μολονότι παρέχουν υπηρεσίες που από άποψη τεχνολογίας 

δεν εξαρτώνται από σύνορα. Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα 

τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου. 

 

Τροπολογία   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση.  Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
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θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Στο πλαίσιο αυτής της συγκέντρωσης 

πληροφοριών, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές, οι άλλες αρμόδιες αρχές και ο 

BEREC πρέπει να εγγυώνται την τήρηση 

της αρχής της αναλογικότητας. Εν 

προκειμένω πρέπει να λαμβάνεται ιδίως 

υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και τις αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, δεν θα 

αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα εξαιτίας της συλλογής 

πληροφοριών. 

Or. de 
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Η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών δεν πρέπει να έχει αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις 

όσον αφορά τη συμμετοχή αυτών στον ανταγωνισμό. Η συλλογή των πληροφοριών δεν πρέπει 

σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε δυσανάλογα υψηλή διοικητική και γραφειοκρατική 

επιβάρυνση. 

 

Τροπολογία   196 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικές για 

την προώθηση των επενδύσεων, την 

αύξηση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη 

την ΕΕ, την προβολή των εμπλεκομένων 

τοπικών αρχών και την ενημέρωση των 

ευρωπαίων πολιτών για τη μελλοντική 

τους συνδεσιμότητα. Οι πληροφορίες 

αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια 

όσον αφορά τόσο την ανάπτυξη δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας, όσο και 

σημαντικές αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις 

υφιστάμενων δικτύων χαλκού ή άλλων 

δικτύων που ενδέχεται να μην 

ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά 

επιδόσεων των δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας από όλες τις απόψεις, όπως 

η ανάπτυξη οπτικής ίνας έως το κυτίο σε 

συνδυασμό με ενεργές τεχνολογίες όπως η 

διανυσμάτωση. 
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εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Το επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 
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όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 
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διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

να εφαρμόζουν κατά την επεξεργασία 

αυτών των δεδομένων το κατάλληλο 

επίπεδο εμπιστευτικότητας προκειμένου 

να προστατεύονται ευαίσθητες 

επιχειρηματικές πληροφορίες και οι 

επενδυτικές θέσεις των διαφόρων 

παραγόντων της αγοράς. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

καθιστούν διαθέσιμα εργαλεία στους 

τελικούς χρήστες όσον αφορά την 

ποιότητα των υπηρεσιών για να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ενημέρωσής τους σχετικά με τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικές για 

την προώθηση των επενδύσεων, την 

αύξηση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη 

την ΕΕ, την προβολή των εμπλεκομένων 

τοπικών αρχών και την ενημέρωση των 

ευρωπαίων πολιτών για τη μελλοντική 

τους συνδεσιμότητα. Οι πληροφορίες 

αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια 



 

AM\1122801EL.docx 71/186 PE602.947v01-00 

 EL 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

όσον αφορά τόσο την ανάπτυξη δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας, όσο και 

σημαντικές αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις 

υφιστάμενων δικτύων χαλκού ή άλλων 

δικτύων που ενδέχεται να μην 

ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά 

επιδόσεων των δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας από όλες τις απόψεις, όπως 

η ανάπτυξη οπτικής ίνας έως το κυτίο σε 

συνδυασμό με ενεργές τεχνολογίες όπως η 

διανυσμάτωση. 

Το επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Or. en 
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Τροπολογία   199 

José Blanco López 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικές για 

την προώθηση των επενδύσεων, την 

αύξηση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη 

την ΕΕ, την προβολή των εμπλεκομένων 

τοπικών αρχών και την ενημέρωση των 

ευρωπαίων πολιτών για τη μελλοντική 

τους συνδεσιμότητα. Οι πληροφορίες 

αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια 

όσον αφορά τόσο την ανάπτυξη δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας, όσο και 

σημαντικές αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις 

υφιστάμενων δικτύων χαλκού ή άλλων 

δικτύων που ενδέχεται να μην 

ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά 

επιδόσεων των δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας από όλες τις απόψεις, όπως 

η ανάπτυξη οπτικής ίνας έως το κυτίο σε 

συνδυασμό με ενεργές τεχνολογίες όπως η 

διανυσμάτωση. Το επίπεδο λεπτομέρειας 

και εδαφικής ανάλυσης των πληροφοριών 

που θα πρέπει να συλλέγουν οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχει ως 

γνώμονα τον συγκεκριμένο ρυθμιστικό 

στόχο και θα πρέπει να είναι επαρκές για 

τους ρυθμιστικούς σκοπούς που 

εξυπηρετεί. Ως εκ τούτου, το μέγεθος της 

εδαφικής ενότητας θα ποικίλλει επίσης 

μεταξύ κρατών μελών, ανάλογα με τις 
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περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

ρυθμιστικές ανάγκες στις συγκεκριμένες 

εθνικές περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα 

τοπικών δεδομένων. Το επίπεδο 3 της 

στατιστικής ονοματολογίας εδαφικών 

ενοτήτων (NUTS) είναι απίθανο να 

αποτελεί αρκετά μικρή εδαφική ενότητα 

στις περισσότερες περιστάσεις. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν 

γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές του 

BEREC σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 

για την προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, 

ενώ οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων 

προκειμένου να είναι αποτελεσματική και 

να επικεντρώνεται στις περιοχές όπου 

χρειάζεται. Οι πληροφορίες αυτές θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια όσον 
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περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

αφορά τόσο την ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, όσο και 

σημαντικές αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις 

υφιστάμενων δικτύων χαλκού. Το επίπεδο 

λεπτομέρειας και εδαφικής ανάλυσης των 

πληροφοριών που θα πρέπει να συλλέγουν 

οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

έχει ως γνώμονα τον συγκεκριμένο 

ρυθμιστικό στόχο και θα πρέπει να είναι 

επαρκές για τους ρυθμιστικούς σκοπούς 

που εξυπηρετεί. Ως εκ τούτου, το μέγεθος 

της εδαφικής ενότητας θα ποικίλλει επίσης 

μεταξύ κρατών μελών, ανάλογα με τις 

ρυθμιστικές ανάγκες στις συγκεκριμένες 

εθνικές περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα 

τοπικών δεδομένων. Το επίπεδο 3 της 

στατιστικής ονοματολογίας εδαφικών 

ενοτήτων (NUTS) είναι απίθανο να 

αποτελεί αρκετά μικρή εδαφική ενότητα 

στις περισσότερες περιστάσεις. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν 

γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές του 

BEREC σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 

για την προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, 

ενώ οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Or. en 
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Τροπολογία   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 

(60) Τα ευρυζωνικά δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο 

όσον αφορά την τεχνολογία, την 

τοπολογία, το χρησιμοποιούμενο μέσο και 

την ιδιοκτησία, και, ως εκ τούτου, η 

ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να 

στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες 

και προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

δικτύων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να επικεντρώνεται 

στις περιοχές όπου χρειάζεται. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχέδια όσον αφορά τόσο 

την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, όσο και σημαντικές 

αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων 

δικτύων χαλκού ή άλλων δικτύων που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά επιδόσεων των δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλες τις 

απόψεις, όπως η ανάπτυξη οπτικής ίνας 

έως το κυτίο σε συνδυασμό με ενεργές 

τεχνολογίες όπως η διανυσμάτωση. Το 

επίπεδο λεπτομέρειας και εδαφικής 

ανάλυσης των πληροφοριών που θα πρέπει 

να συλλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό στόχο και θα 

πρέπει να είναι επαρκές για τους 

ρυθμιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί. Ως 

εκ τούτου, το μέγεθος της εδαφικής 

ενότητας θα ποικίλλει επίσης μεταξύ 

κρατών μελών, ανάλογα με τις ρυθμιστικές 

ανάγκες στις συγκεκριμένες εθνικές 

περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα τοπικών 

δεδομένων. Το επίπεδο 3 της στατιστικής 

ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων 

(NUTS) είναι απίθανο να αποτελεί αρκετά 

μικρή εδαφική ενότητα στις περισσότερες 
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περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμα εργαλεία στους τελικούς 

χρήστες όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ενημέρωσής τους σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν γνώμονα τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την 

προσέγγιση αυτού του καθήκοντος, ενώ οι 

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

μπορούν να στηρίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

για τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών 

για την ανάπτυξη δικτύων. Με την 

επιφύλαξη των απαιτήσεων 

εμπιστευτικότητας και προστασίας του 

επαγγελματικού απορρήτου, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν 

τέτοιες έρευνες υπό μορφή ανοικτών 

δεδομένων και χωρίς περιορισμούς για 

την επαναχρησιμοποίησή τους και θα 

πρέπει να καθιστούν διαθέσιμα εργαλεία 

στους τελικούς χρήστες όσον αφορά την 

ποιότητα των υπηρεσιών για να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ενημέρωσής τους σχετικά με τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες συνδεσιμότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

διαγράφεται 
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πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

Or. en 

 

Τροπολογία   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό 
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δυναμικό των δορυφορικών τεχνολογιών 

όσον αφορά τη μεταφορά 

συνδεσιμότητας σε περιοχές ψηφιακού 

αποκλεισμού με οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους 

φορείς εκμετάλλευσης δορυφορικών 

συστημάτων για τις εν λόγω προσκλήσεις 

ούτως ώστε να προωθείται η χρήση των 

καλύτερων τεχνολογιών ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία   204 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

(61) Η γεφύρωση του ψηφιακού 

χάσματος στην Ευρώπη είναι ουσιαστική 

προϋπόθεση για την επίτευξη μιας 

κοινωνίας των Gigabit, όπου όλοι οι 

Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε 

διαδικτυακές και ψηφιακές υπηρεσίες. 

Για τον σκοπό αυτόν, στην περίπτωση 

συγκεκριμένων και σαφώς καθορισμένων 

περιοχών ψηφιακού αποκλεισμού, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με 

σκοπό τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 

που είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε 

δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Για 

την επίτευξη προβλέψιμων επενδυτικών 

συνθηκών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 



 

AM\1122801EL.docx 79/186 PE602.947v01-00 

 EL 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

Or. en 

 

Τροπολογία   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

(61) Η γεφύρωση του ψηφιακού 

χάσματος στην Ευρώπη είναι ουσιαστική 

προϋπόθεση για την επίτευξη μιας 

κοινωνίας των Gigabit, όπου όλοι οι 

Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε 

διαδικτυακές και ψηφιακές υπηρεσίες. 

Για τον σκοπό αυτόν, στην περίπτωση 

συγκεκριμένων και σαφώς καθορισμένων 

περιοχών ψηφιακού αποκλεισμού, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με 

σκοπό τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 

που είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε 

δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Για 

την επίτευξη προβλέψιμων επενδυτικών 

συνθηκών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η κοινωνία των Gigabit μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εάν όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε 

ένα οικονομικά προσιτό διαδίκτυο. 

 

Τροπολογία   206 

José Blanco López 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

(61) Η γεφύρωση του ψηφιακού 

χάσματος στην Ευρώπη είναι ουσιαστική 

προϋπόθεση για την επίτευξη μιας 

κοινωνίας των Gigabit, όπου όλοι οι 

Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε 

διαδικτυακές και ψηφιακές υπηρεσίες. 

Για τον σκοπό αυτόν, στην περίπτωση 

συγκεκριμένων και σαφώς καθορισμένων 

περιοχών ψηφιακού αποκλεισμού, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με 

σκοπό τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 

που είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε 

δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Για 

την επίτευξη προβλέψιμων επενδυτικών 

συνθηκών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

Or. en 

 

Τροπολογία   207 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με επιχειρήσεις που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σχετικά 

με το κατά πόσον υπάρχουν ή 

προβλέπονται για την εν λόγω περιοχή 

άλλοι τύποι αναβαθμίσεων δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

(61) Στην περίπτωση συγκεκριμένων 

και σαφώς καθορισμένων περιοχών 

ψηφιακού αποκλεισμού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των επιχειρήσεων που είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν σε δίκτυα πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Για την επίτευξη 

προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών και 

λαμβανομένης υπόψη της προόδου των 

τεχνολογικών καινοτομιών, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες με 

επιχειρήσεις που εκφράζουν ενδιαφέρον 

για ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

ταχύτητας σχετικά με το κατά πόσον 

υπάρχουν ή προβλέπονται για την εν λόγω 

περιοχή άλλοι τύποι αναβαθμίσεων 

δικτύων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

με ταχύτητα καταφόρτωσης κάτω των 100 

Mbps. 

Or. en 

 

Τροπολογία   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 61α. Σε υποανάπτυκτες περιοχές, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με 

σκοπό τον προσδιορισμό των 

επιχειρήσεων που είναι πρόθυμες να 



 

PE602.947v01-00 82/186 AM\1122801EL.docx 

EL 

επενδύσουν σε δίκτυα υψηλής 

χωρητικότητας για την παροχή 

ταχυτήτων μεταφόρτωσης 30-100 Mbps 

μέχρι το 2020. 

Or. en 

 

Τροπολογία   209 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Ένα σημαντικό καθήκον που έχει 

ανατεθεί στον BEREC είναι η κατά 

περίπτωση έκδοση γνώμης σε σχέση με 

διασυνοριακές διαφορές. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει επομένως να 

αποτυπώνουν τυχόν γνώμες του BEREC 

στα μέτρα τους για την επιβολή 

ενδεχόμενης υποχρέωσης σε επιχείρηση ή 

για την επίλυση της διαφοράς με άλλον 

τρόπο σε ανάλογες περιπτώσεις. 

(66) Ένα σημαντικό καθήκον που έχει 

ανατεθεί στον BEREC είναι η κατά 

περίπτωση έκδοση απόφασης σε σχέση με 

διασυνοριακές διαφορές. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει επομένως να 

εφαρμόζουν την απόφαση του BEREC 

στα μέτρα τους για την επιβολή 

ενδεχόμενης υποχρέωσης σε επιχείρηση ή 

για την επίλυση της διαφοράς με άλλον 

τρόπο σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   210 

Michał Boni 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 84 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(84) Βάσει της συνολικής τους 

οικονομικής εμπειρογνωμοσύνης και 

γνώσης της αγοράς, και του αντικειμενικού 

και τεχνικού χαρακτήρα των 

(84) Βάσει της συνολικής τους 

οικονομικής εμπειρογνωμοσύνης και 

γνώσης της αγοράς, και του αντικειμενικού 

και τεχνικού χαρακτήρα των 
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αξιολογήσεών τους, και προκειμένου να 

διασφαλίζεται η συνοχή με τα λοιπά τους 

καθήκοντα ρύθμισης της αγοράς, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τα στοιχεία των 

διαδικασιών επιλογής και τους όρους οι 

οποίοι συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος που έχουν τον μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στις συνθήκες της αγοράς και 

την κατάσταση του ανταγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των όρων εισόδου 

και επέκτασης. Αυτό περιλαμβάνει, για 

παράδειγμα, τις παραμέτρους οικονομικής 

αποτίμησης του ραδιοφάσματος σύμφωνα 

με την παρούσα οδηγία, την εξειδίκευση 

των ρυθμιστικών μέτρων και των μέτρων 

διαμόρφωσης της αγοράς όπως η χρήση 

ανώτατων ορίων ραδιοφάσματος ή η 

δέσμευση ραδιοφάσματος ή η επιβολή 

υποχρεώσεων χονδρικής πρόσβασης, ή τα 

μέσα προσδιορισμού των όρων κάλυψης 

που συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης. Στην 

πιο συγκλίνουσα χρήση και στον ορισμό 

των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να 

συμβάλει ένας μηχανισμός συντονισμού με 

τον οποίο ο BEREC, η Επιτροπή και οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων 

κρατών μελών θα επανεξέταζαν σχέδια 

μέτρων πριν από τη χορήγηση 

δικαιωμάτων χρήσης από συγκεκριμένο 

κράτος μέλος παράλληλα προς την εθνική 

δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο που 

προσδιορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 

αρχή μπορεί να αποτελεί μόνο υποσύνολο 

ευρύτερου εθνικού μέτρου, το οποίο 

μπορεί γενικότερα να συνίσταται στη 

χορήγηση, εμπορία και χρονομίσθωση, 

διάρκεια, ανανέωση ή την τροποποίηση 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, 

καθώς και στη διαδικασία επιλογής ή τους 

όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα 

χρήσης. Ως εκ τούτου, κατά την 

κοινοποίηση σχεδίου μέτρου, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με άλλα σχέδια 

εθνικών μέτρων που συνδέονται με τη 

σχετική διαδικασία επιλογής για τον 

περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης 

αξιολογήσεών τους, και προκειμένου να 

διασφαλίζεται η συνοχή με τα λοιπά τους 

καθήκοντα ρύθμισης της αγοράς, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τα στοιχεία των 

διαδικασιών επιλογής και τους όρους οι 

οποίοι συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος που έχουν τον μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στις συνθήκες της αγοράς και 

την κατάσταση του ανταγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των όρων εισόδου 

και επέκτασης. Αυτό περιλαμβάνει, για 

παράδειγμα, τις παραμέτρους οικονομικής 

αποτίμησης του ραδιοφάσματος σύμφωνα 

με την παρούσα οδηγία, την εξειδίκευση 

των ρυθμιστικών μέτρων και των μέτρων 

διαμόρφωσης της αγοράς όπως η χρήση 

ανώτατων ορίων ραδιοφάσματος ή η 

δέσμευση ραδιοφάσματος ή η επιβολή 

υποχρεώσεων χονδρικής πρόσβασης, ή τα 

μέσα προσδιορισμού των όρων κάλυψης 

που συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης. Στην 

πιο συγκλίνουσα χρήση και στον ορισμό 

των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να 

συμβάλει ένας μηχανισμός συντονισμού με 

τον οποίο ο BEREC, η Επιτροπή και οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων 

κρατών μελών θα επανεξέταζαν σχέδια 

μέτρων πριν από τη χορήγηση 

δικαιωμάτων χρήσης από συγκεκριμένο 

κράτος μέλος παράλληλα προς την εθνική 

δημόσια διαβούλευση. Είναι επίσης 

σημαντικό η εθνική ρυθμιστική αρχή να 

είναι σε θέση, πριν από τον καθορισμό 

της πολιτικής φάσματος της χώρας της 

όσον αφορά την αδειοδότηση φάσματος, 

να παραπέμπει σε ένα σύνολο κοινών 

αρχών για την εκχώρηση φάσματος στην 

ΕΕ. Ο BEREC θα είναι υπεύθυνος για την 

επεξεργασία και την επικαιροποίηση 

τέτοιων κατευθυντηρίων γραμμών το 

συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση 

του κώδικα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC. Το 

μέτρο που προσδιορίζεται από την εθνική 

ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποτελεί μόνο 

υποσύνολο ευρύτερου εθνικού μέτρου, το 
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ραδιοφάσματος τα οποία δεν καλύπτονται 

από τον μηχανισμό αξιολόγησης από 

ομοτίμους. 

οποίο μπορεί γενικότερα να συνίσταται 

στη χορήγηση, εμπορία και χρονομίσθωση, 

διάρκεια, ανανέωση ή την τροποποίηση 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, 

καθώς και στη διαδικασία επιλογής ή τους 

όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα 

χρήσης. Ως εκ τούτου, κατά την 

κοινοποίηση σχεδίου μέτρου, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με άλλα σχέδια 

εθνικών μέτρων που συνδέονται με τη 

σχετική διαδικασία επιλογής για τον 

περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοφάσματος τα οποία δεν καλύπτονται 

από τον μηχανισμό αξιολόγησης από 

ομοτίμους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μολονότι πρόθεση της Επιτροπής είναι να παραμείνει η διαχείριση φάσματος κύρια ευθύνη 

κάθε κράτους μέλους, είναι πιθανό οι ευρωπαϊκές αγορές να συνεχίσουν να είναι 

κατακερματισμένες λόγω των εθνικών συνόρων για όσο διάστημα δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή 

της πολιτικής φάσματος. Η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους ναι μεν θα καταλήξει σε 

κάποιον εκ των υστέρων συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, όμως μια τέτοια διαδικασία 

δεν θα είναι προβλέψιμη και θα καθυστερήσει για αρκετά χρόνια την καθιέρωση πολιτικών 

συντονισμού μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και, εν τέλει, μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία   211 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 86 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(86) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να εξετάζουν το 

ενδεχόμενο κοινών αδειοδοτήσεων κατά τη 

χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης όταν η 

αναμενόμενη χρήση καλύπτει 

διασυνοριακές καταστάσεις. 

(86) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεώνονται να εξετάζουν το 

ενδεχόμενο κοινών αδειοδοτήσεων κατά τη 

χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης όταν η 

αναμενόμενη χρήση καλύπτει 

διασυνοριακές καταστάσεις και υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος επιβλαβών 

διασυνοριακών παρεμβολών. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 
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ενθαρρύνονται να εξετάζουν το 

ενδεχόμενο κοινών αδειοδοτήσεων ιδίως 

μετά από αίτημα συμμετεχόντων στην 

αγορά, οι οποίοι παρέχουν τεκμηρίωση 

για διασυνοριακή ζήτηση παροχής 

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   212 

Michał Boni 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 86 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(86) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να εξετάζουν το 

ενδεχόμενο κοινών αδειοδοτήσεων κατά τη 

χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης όταν η 

αναμενόμενη χρήση καλύπτει 

διασυνοριακές καταστάσεις. 

(86) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να εξετάζουν το 

ενδεχόμενο κοινών αδειοδοτήσεων κατά τη 

χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης όταν η 

αναμενόμενη χρήση καλύπτει 

διασυνοριακές καταστάσεις. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 

δυνατότητα επιλογής να αναθέσουν στον 

BEREC, στην ομάδα για την πολιτική 

ραδιοφάσματος ή στην Επιτροπή την 

ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

επιλογής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η καθιέρωση κοινής διαδικασίας αδειοδότησης θα διευκολύνει τη δημιουργία πανευρωπαϊκών 

πολιτικών αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν βέβαια έναν σημαντικό ρόλο στην εν 

λόγω διαδικασία, όμως πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αναθέσουν στην Επιτροπή ή στον 

BEREC και στην ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος την ευθύνη για τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας επιλογής. 
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Τροπολογία   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 91α. Οι πάροχοι υπηρεσιών δημοσίων 

επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

θα πρέπει να ενημερώνουν τους τελικούς 

χρήστες σχετικά με τα μέτρα προστασίας 

που μπορούν να λαμβάνουν για την 

ασφάλεια των επικοινωνιών τους, για 

παράδειγμα χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένους τύπους λογισμικού ή 

τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Η 

απαίτηση να ενημερώνονται οι τελικοί 

χρήστες για ιδιαίτερους κινδύνους 

ασφάλειας δεν θα πρέπει να απαλλάσσει 

τους παρόχους υπηρεσιών από την 

υποχρέωση να λαμβάνουν, με ίδιες 

δαπάνες, κατάλληλα και άμεσα μέτρα για 

να αποτρέπονται τυχόν νέοι, απρόβλεπτοι 

κίνδυνοι ασφάλειας και να 

αποκαθίσταται το κανονικό επίπεδο 

ασφάλειας της υπηρεσίας. Η ενημέρωση 

προς τους συνδρομητές σχετικά με 

κινδύνους για την ασφάλεια θα πρέπει να 

παρέχεται δωρεάν. 

Or. en 

 

Τροπολογία   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 91α. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

διαφύλαξη της ασφάλειας και της 

ακεραιότητας των δικτύων και των 

υπηρεσιών, η χρήση της πλήρους 
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κρυπτογράφησης θα πρέπει επίσης να 

ενθαρρύνεται και, όταν είναι αναγκαίο, να 

επιβάλλεται, σύμφωνα με την αρχή της 

προστασίας των δεδομένων και της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ 

σχεδιασμού· συγκεκριμένα, τα κράτη 

μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν καμία 

υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών 

κρυπτογράφησης, στους παρόχους 

υπηρεσιών επικοινωνιών και σε όλους 

τους υπόλοιπους οργανισμούς (σε όλα τα 

επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας) που 

θα είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση 

της ασφάλειας των δικτύων και των 

υπηρεσιών τους, όπως π.χ. το να 

επιτρέπουν ή να διευκολύνουν τυχόν μη 

εξουσιοδοτημένη κρυφή πρόσβαση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 93 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(93) Σε περίπτωση που η παροχή 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στηρίζεται σε 

δημόσιους πόρους των οποίων η χρήση 

υπόκειται σε ειδική άδεια, τα κράτη μέλη 

δύνανται να παρέχουν στην αρχή που είναι 

αρμόδια για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας το δικαίωμα επιβολής τελών για τη 

διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των εν 

λόγω πόρων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του 

Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη δεν μπορούν 

να επιβάλλουν επιβαρύνσεις ή τέλη 

(93) Σε περίπτωση που η παροχή 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στηρίζεται σε 

δημόσιους πόρους των οποίων η χρήση 

υπόκειται σε ειδική άδεια, τα κράτη μέλη 

δύνανται να παρέχουν στην αρχή που είναι 

αρμόδια για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας το δικαίωμα επιβολής τελών για τη 

διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των εν 

λόγω πόρων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

Μια τέτοια χρήση μπορεί να 

εξασφαλιστεί με τον καθορισμό των 

τελών σε επίπεδο που αντικατοπτρίζει 
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σχετικά με την παροχή δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

πέραν εκείνων που προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν 

συνεκτική προσέγγιση κατά τη θέσπιση 

των εν λόγω επιβαρύνσεων ή τελών, 

προκειμένου να μην προβλέπεται 

αδικαιολόγητο οικονομικό βάρος που 

συνδέεται με τη διαδικασία χορήγησης 

γενικής άδειας ή τα δικαιώματα χρήσης για 

επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

την αξία του φάσματος κατά την επόμενη 

βέλτιστη χρήση του. Σύμφωνα με τη 

νομολογία του Δικαστηρίου, τα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν 

επιβαρύνσεις ή τέλη σχετικά με την 

παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν εκείνων 

που προβλέπονται από την παρούσα 

οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ακολουθούν συνεκτική 

προσέγγιση κατά τη θέσπιση των εν λόγω 

επιβαρύνσεων ή τελών, προκειμένου να 

μην προβλέπεται αδικαιολόγητο 

οικονομικό βάρος που συνδέεται με τη 

διαδικασία χορήγησης γενικής άδειας ή τα 

δικαιώματα χρήσης για επιχειρήσεις που 

παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο κώδικας αναφέρει διάφορα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα τέλη, τελικά 

όμως δεν θεσπίζει σαφείς οδηγίες για τη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τον καθορισμό τελών 

φάσματος. Ο κώδικας θα πρέπει να προβλέπει ότι τα τέλη πρέπει να αντικατοπτρίζουν την αξία 

του φάσματος στην επόμενη βέλτιστη χρήση του (δηλαδή το κόστος ευκαιρίας). 

 

Τροπολογία   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 95 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(95) Σύμφωνα με τον ρόλο τους για την 

εξασφάλιση βέλτιστης χρήσης του 

ραδιοφάσματος, τα τέλη που συνδέονται 

με τα δικαιώματα χρήσης του 

ραδιοφάσματος μπορούν να επηρεάσουν 

τις αποφάσεις για το αν θα επιδιωχθούν 

τέτοια δικαιώματα και αν θα τεθούν σε 

χρήση πόροι ραδιοφάσματος. Κατά τον 

καθορισμό των τιμών πρώτης προσφοράς 

ως μέσου για τον προσδιορισμό της 

(95) Σύμφωνα με τον ρόλο τους για την 

εξασφάλιση βέλτιστης χρήσης του 

ραδιοφάσματος, τα τέλη που συνδέονται 

με τα δικαιώματα χρήσης του 

ραδιοφάσματος μπορούν να επηρεάσουν 

τις αποφάσεις για το αν θα επιδιωχθούν 

τέτοια δικαιώματα και αν θα τεθούν σε 

χρήση πόροι ραδιοφάσματος. Κατά τον 

καθορισμό των τιμών πρώτης προσφοράς 

ως μέσου για τον προσδιορισμό της 
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ελάχιστης αποτίμησης που εξασφαλίζει τη 

βέλτιστη χρήση, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 

επομένως, να διασφαλίζουν ότι οι τιμές 

αυτές, ανεξάρτητα από το είδος της 

εφαρμοζόμενης διαδικασίας επιλογής, 

αντανακλούν επίσης το πρόσθετο κόστος 

που συνδέεται με την εκπλήρωση των 

όρων αδειοδότησης που επιβάλλονται για 

περαιτέρω πολιτικούς στόχους, οι οποίοι 

δεν θα αναμενόταν ευλόγως να 

επιτευχθούν σύμφωνα με τα συνήθη 

εμπορικά πρότυπα, όπως οι όροι εδαφικής 

κάλυψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει 

επίσης να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση 

του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά. 

ελάχιστης αποτίμησης που εξασφαλίζει τη 

βέλτιστη χρήση, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 

επομένως, να διασφαλίζουν ότι οι τιμές 

αυτές, ανεξάρτητα από το είδος της 

εφαρμοζόμενης διαδικασίας επιλογής, 

αντανακλούν, και είναι ανάλογες με, το 

πρόσθετο κόστος που συνδέεται με την 

εκπλήρωση των όρων αδειοδότησης που 

επιβάλλονται για περαιτέρω πολιτικούς 

στόχους, οι οποίοι δεν θα αναμενόταν 

ευλόγως να επιτευχθούν σύμφωνα με τα 

συνήθη εμπορικά πρότυπα, όπως οι όροι 

εδαφικής κάλυψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η 

κατάσταση του ανταγωνισμού στη σχετική 

αγορά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παροχή τέτοιων σαφών οδηγιών θα είχε το πλεονέκτημα της μείωσης των διαφορών 

τιμολόγησης μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 103 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 

στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 

επιτευχθεί με βάση την επιβολή 

κατάλληλων απαιτήσεων κάλυψης από τα 

κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται σε κάθε εξυπηρετούμενη 

περιοχή και να περιορίζονται σε αναλογικά 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 

στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 

επιτευχθεί με βάση την επιβολή 

κατάλληλων απαιτήσεων κάλυψης από τα 

κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται σε κάθε εξυπηρετούμενη 

περιοχή και να περιορίζονται σε αναλογικά 
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βάρη προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 

η ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά. 

βάρη προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 

η ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας παράλληλα 

υπόψη την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί ο συνδυασμός των 

βέλτιστων τεχνολογιών σε κάθε 

περιφέρεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 103 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 
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στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 

επιτευχθεί με βάση την επιβολή 

κατάλληλων απαιτήσεων κάλυψης από τα 

κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται σε κάθε εξυπηρετούμενη 

περιοχή και να περιορίζονται σε αναλογικά 

βάρη προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 

η ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά. 

στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 

επιτευχθεί με βάση την επιβολή 

κατάλληλων απαιτήσεων κάλυψης από τα 

κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται σε κάθε εξυπηρετούμενη 

περιοχή και να περιορίζονται σε αναλογικά 

βάρη προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 

η ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την αρχή 

της τεχνολογικής ουδετερότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 103 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 

στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 

επιτευχθεί με βάση την επιβολή 

κατάλληλων απαιτήσεων κάλυψης από τα 

κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται σε κάθε εξυπηρετούμενη 

περιοχή και να περιορίζονται σε αναλογικά 

βάρη προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 

η ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά. 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 

στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ, που θα 

αφορά σχεδόν το 100% των ευρωπαίων 

πολιτών, θα πρέπει να επιτευχθεί με βάση 

την επιβολή κατάλληλων απαιτήσεων 

κάλυψης από τα κράτη μέλη, οι οποίες θα 

πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε 

εξυπηρετούμενη περιοχή και να 

περιορίζονται σε αναλογικά βάρη 

προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η 

ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις κάλυψης είναι σημαντικό μέσο για την επίτευξη της κοινωνίας των Gigabit για 

όλους τους ευρωπαίους πολίτες. 

 

Τροπολογία   220 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 103 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 

στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 

επιτευχθεί με βάση την επιβολή 

κατάλληλων απαιτήσεων κάλυψης από τα 

κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται σε κάθε εξυπηρετούμενη 

περιοχή και να περιορίζονται σε αναλογικά 

βάρη προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 

η ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

(103) Η εξασφάλιση της πανταχού 

παρούσας συνδεσιμότητας σε κάθε κράτος 

μέλος είναι ουσιώδης για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τη συμμετοχή 

στη δημόσια ζωή και την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Καθώς η συνδεσιμότητα 

καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία και ευημερία, η 

κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ, που θα 

αφορά σχεδόν το 100% των ευρωπαίων 

πολιτών, θα πρέπει να επιτευχθεί με βάση 

την επιβολή κατάλληλων απαιτήσεων 

κάλυψης από τα κράτη μέλη, οι οποίες θα 

πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε 

εξυπηρετούμενη περιοχή και να 

περιορίζονται σε αναλογικά βάρη 

προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η 

ανάπτυξη από τους παρόχους υπηρεσιών. 

Η κάλυψη του εδάφους, καθώς και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να είναι 

αξιόπιστη, με σκοπό την προώθηση των 

ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, όπως είναι τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η 

ηλεκτρονική υγεία. Επομένως, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και η 

προβλεψιμότητα των επενδυτικών 

αναγκών και για να εξασφαλίζεται η 

αναλογική και ισότιμη συνδεσιμότητα για 

όλους τους πολίτες, η εφαρμογή των 

υποχρεώσεων κάλυψης από τις αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να συντονίζεται σε 
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συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά. 

ενωσιακό επίπεδο. Λαμβανομένων υπόψη 

των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, αυτός ο 

συντονισμός θα πρέπει να περιορίζεται σε 

γενικά κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και 

τη μέτρηση των υποχρεώσεων κάλυψης, 

όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή 

τοπογραφικά και τοπολογικά 

χαρακτηριστικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 105 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(105) Η εναρμόνιση και ο συντονισμός 

του ραδιοφάσματος και η κανονιστική 

ρύθμιση του εξοπλισμού που 

υποστηρίζεται από την τυποποίηση είναι 

συμπληρωματικοί και χρειάζεται να 

συντονίζονται στενά για να επιτυγχάνουν 

αποτελεσματικά τους κοινούς τους 

στόχους, με την υποστήριξη της ομάδας 

για την πολιτική ραδιοφάσματος. Ο 

συντονισμός μεταξύ του περιεχομένου και 

του συγχρονισμού των εντολών προς τη 

CEPT δυνάμει της απόφασης για το 

ραδιοφάσμα και των αιτημάτων 

τυποποίησης προς φορείς τυποποίησης, 

όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τυποποίησης στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, καθώς και όσον αφορά 

τις παραμέτρους ραδιοφωνικών δεκτών, θα 

πρέπει να διευκολύνει την καθιέρωση 

μελλοντικών συστημάτων, να στηρίζει τις 

ευκαιρίες μερισμού του ραδιοφάσματος 

και να εξασφαλίζει την αποδοτική 

διαχείριση του ραδιοφάσματος. 

(105) Η εναρμόνιση και ο συντονισμός 

του ραδιοφάσματος και η κανονιστική 

ρύθμιση του εξοπλισμού που 

υποστηρίζεται από την τυποποίηση είναι 

συμπληρωματικοί και χρειάζεται να 

συντονίζονται στενά για να επιτυγχάνουν 

αποτελεσματικά τους κοινούς τους 

στόχους, με την υποστήριξη της ομάδας 

για την πολιτική ραδιοφάσματος. Ο 

συντονισμός μεταξύ του περιεχομένου και 

του συγχρονισμού των εντολών προς τη 

CEPT δυνάμει της απόφασης για το 

ραδιοφάσμα και των αιτημάτων 

τυποποίησης προς φορείς τυποποίησης, 

όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τυποποίησης στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, καθώς και όσον αφορά 

τις παραμέτρους ραδιοφωνικών δεκτών, θα 

πρέπει να διευκολύνει την καθιέρωση 

μελλοντικών συστημάτων, να στηρίζει τις 

ευκαιρίες μερισμού του ραδιοφάσματος 

και να εξασφαλίζει την αποδοτική 

διαχείριση του ραδιοφάσματος. Όλα τα 

πρότυπα, οι τεχνικές προδιαγραφές ή οι 

συστάσεις που αφορούν στοιχεία δικτύου 

και συναφείς εγκαταστάσεις, είτε 
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σταθερά είτε κινητά, θα πρέπει όπου είναι 

εφικτό να λαμβάνουν υπόψη κάθε 

υποχρέωση πρόσβασης που μπορεί να 

πρέπει να επιβληθεί σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλη τροπολογία. 

 

Τροπολογία   222 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 106 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(106) Η ζήτηση για εναρμονισμένο 

ραδιοφάσμα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες 

τις περιοχές της Ένωσης. Σε περιπτώσεις 

έλλειψης ζήτησης για εναρμονισμένη ζώνη 

σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, τα 

κράτη μέλη θα μπορούσαν, κατ’ εξαίρεση, 

να είναι σε θέση να επιτρέπουν την 

εναλλακτική χρήση της ζώνης για όσο 

διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται αυτή 

η έλλειψη ζήτησης και υπό την 

προϋπόθεση ότι η εναλλακτική χρήση δεν 

θίγει την εναρμονισμένη χρήση της εν 

λόγω ζώνης από άλλα κράτη μέλη και ότι 

παύει όταν δημιουργηθεί ζήτηση για την 

εναρμονισμένη χρήση. 

(106) Η ζήτηση για εναρμονισμένο 

ραδιοφάσμα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες 

τις περιοχές της Ένωσης. Σε περιπτώσεις 

έλλειψης ζήτησης για εναρμονισμένη ζώνη 

σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, τα 

κράτη μέλη θα μπορούσαν, κατ’ εξαίρεση, 

να είναι σε θέση να επιτρέπουν την 

εναλλακτική χρήση της ζώνης για όσο 

διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται αυτή 

η έλλειψη ζήτησης, με βάση μια 

μελλοντοστρεφή αξιολόγηση της 

ανάπτυξης της αγοράς, και υπό την 

προϋπόθεση ότι η εναλλακτική χρήση δεν 

θίγει την εναρμονισμένη χρήση της εν 

λόγω ζώνης από άλλα κράτη μέλη και ότι 

παύει όταν δημιουργηθεί ζήτηση για την 

εναρμονισμένη χρήση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 
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Τροπολογία   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 111 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(111) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 

τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 

περιορίσουν την ελευθερία παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών για λόγους δημόσιας τάξης, 

δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 

λόγους αυτού του περιορισμού. 

(111) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 

τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 

περιορίσουν την ελευθερία παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών για λόγους δημόσιας τάξης, 

δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, οι 

εν λόγω περιορισμοί θα πρέπει να είναι 

δεόντως αιτιολογημένοι, να προβλέπονται 

από τη νομοθεσία, να σέβονται την ουσία 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

που κατοχυρώνονται στον Χάρτη και να 

υπόκεινται στην αρχή της 

αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 

52 παράγραφος 1 του Χάρτη. Επιπλέον, 

κάθε εθνική νομοθεσία που επιτρέπει στις 

δημόσιες αρχές να έχουν εν γένει 

πρόσβαση σε δίκτυα ή στο περιεχόμενο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο την ουσία 

του θεμελιώδους δικαιώματος για 

σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως 

διασφαλίζεται από το άρθρο 7 του Χάρτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 113 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(113) Με την αυξανόμενη ζήτηση 

ραδιοφάσματος και τις νέες ποικίλες 

εφαρμογές και τεχνολογίες που 

επιβάλλουν πιο ευέλικτη πρόσβαση στο 

ραδιοφάσμα και χρήση του, τα κράτη μέλη 

(113) Με την αυξανόμενη ζήτηση 

ραδιοφάσματος και τις νέες ποικίλες 

εφαρμογές και τεχνολογίες που 

επιβάλλουν πιο ευέλικτη πρόσβαση στο 

ραδιοφάσμα και χρήση του, τα κράτη μέλη 
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θα πρέπει να προάγουν την κοινή χρήση 

του ραδιοφάσματος, καθορίζοντας τα 

πλέον κατάλληλα καθεστώτα αδειών για 

κάθε σενάριο και ορίζοντας κατάλληλους 

και διαφανείς σχετικούς κανόνες και 

όρους. Η κοινή χρήση του ραδιοφάσματος 

διασφαλίζει όλο και περισσότερο την 

αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του, 

επιτρέποντας σε διάφορους ανεξάρτητους 

χρήστες ή συσκευές την πρόσβαση στην 

ίδια ζώνη συχνοτήτων βάσει διαφόρων 

ειδών νομικών καθεστώτων, ώστε να 

καθίστανται διαθέσιμοι επιπλέον πόροι 

ραδιοφάσματος, να αυξάνεται η 

αποδοτικότητα της χρήσης και να 

διευκολύνεται η πρόσβαση στο 

ραδιοφάσμα για νέους χρήστες. Η κοινή 

χρήση μπορεί να βασίζεται σε γενικές 

άδειες ή σε χρήση εξαιρούμενη από την 

αδειοδότηση επιτρέποντας, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις μερισμού, σε 

διάφορους χρήστες την πρόσβαση στο ίδιο 

ραδιοφάσμα, και τη χρήση του, σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. Μπορεί 

επίσης να βασίζεται σε μεμονωμένα 

δικαιώματα χρήσης, δυνάμει ρυθμίσεων 

όπως η άδεια μεριζόμενης πρόσβασης 

κατά την οποία όλοι οι χρήστες (με τον 

υφιστάμενο χρήστη και νέους χρήστες) 

συμφωνούν σχετικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την μεριζόμενη 

πρόσβαση, υπό την εποπτεία των αρμόδιων 

αρχών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

ελάχιστη εγγυημένη ποιότητα 

ραδιομετάδοσης. Όταν επιτρέπουν την 

κοινή χρήση υπό διαφορετικά καθεστώτα 

αδειοδότησης, τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να θέτουν ευρέως αποκλίνουσες 

διάρκειες για αυτήν τη χρήση υπό 

διαφορετικά καθεστώτα αδειοδότησης. 

θα πρέπει να προάγουν την κοινή χρήση 

του ραδιοφάσματος, καθορίζοντας τα 

πλέον κατάλληλα καθεστώτα αδειών για 

κάθε σενάριο και ορίζοντας κατάλληλους 

και διαφανείς σχετικούς κανόνες και 

όρους. Στο πλαίσιο αυτής της 

διαδικασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη συνέχιση 

των υφισταμένων υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν το φάσμα, όπως η 

δορυφορική συνδεσιμότητα διαφορετικού 

είδους, δηλαδή οι επικοινωνίες, η 

παρατήρηση της γης και η γεωγραφική 

πλοήγηση. Η κοινή χρήση του 

ραδιοφάσματος διασφαλίζει όλο και 

περισσότερο την αποτελεσματική και 

αποδοτική χρήση του, επιτρέποντας σε 

διάφορους ανεξάρτητους χρήστες ή 

συσκευές την πρόσβαση στην ίδια ζώνη 

συχνοτήτων βάσει διαφόρων ειδών 

νομικών καθεστώτων, ώστε να 

καθίστανται διαθέσιμοι επιπλέον πόροι 

ραδιοφάσματος, να αυξάνεται η 

αποδοτικότητα της χρήσης και να 

διευκολύνεται η πρόσβαση στο 

ραδιοφάσμα για νέους χρήστες. Η κοινή 

χρήση μπορεί να βασίζεται σε γενικές 

άδειες ή σε χρήση εξαιρούμενη από την 

αδειοδότηση επιτρέποντας, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις μερισμού, σε 

διάφορους χρήστες την πρόσβαση στο ίδιο 

ραδιοφάσμα, και τη χρήση του, σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. Μπορεί 

επίσης να βασίζεται σε μεμονωμένα 

δικαιώματα χρήσης, δυνάμει ρυθμίσεων 

όπως η άδεια μεριζόμενης πρόσβασης 

κατά την οποία όλοι οι χρήστες (με τον 

υφιστάμενο χρήστη και νέους χρήστες) 

συμφωνούν σχετικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την μεριζόμενη 

πρόσβαση, υπό την εποπτεία των αρμόδιων 

αρχών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

ελάχιστη εγγυημένη ποιότητα 

ραδιομετάδοσης. Όταν επιτρέπουν την 

κοινή χρήση υπό διαφορετικά καθεστώτα 

αδειοδότησης, τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να θέτουν ευρέως αποκλίνουσες 
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διάρκειες για αυτήν τη χρήση υπό 

διαφορετικά καθεστώτα αδειοδότησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 119 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(119) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιβάλλουν, πριν από τη χορήγηση 

δικαιώματος, μόνο τον έλεγχο στοιχείων 

που μπορούν ευλόγως να αποδειχθούν από 

υποψήφιο ο οποίος επιδεικνύει τη συνήθη 

επιμέλεια, λαμβανομένης δεόντως υπόψη 

της σημαντικής δημόσιας και αγοραίας 

αξίας του ραδιοφάσματος ως σπάνιου 

δημόσιου πόρου. Αυτό δεν θίγει τη 

δυνατότητα για μεταγενέστερο έλεγχο της 

εκπλήρωσης των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, για παράδειγμα με τη 

χρήση σημείων αναφοράς, σε περίπτωση 

που τα κριτήρια δεν θα ήταν ευλόγως 

δυνατό να τηρηθούν αρχικά. Για να 

διαφυλαχθεί η αποτελεσματική και 

αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν 

δικαιώματα όταν από την επανεξέτασή 

τους προκύπτουν ενδείξεις αδυναμίας των 

υποψηφίων να τηρήσουν τους όρους, με 

την επιφύλαξη της δυνατότητας να 

διευκολύνεται η χρονικά περιορισμένη 

πειραματική χρήση. Η επαρκώς μακρά 

διάρκεια των αδειών για τη χρήση 

ραδιοφάσματος αναμένεται να αυξήσει την 

προβλεψιμότητα επενδύσεων ώστε να 

ενισχυθεί η ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων 

και η βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και 

να αυξήσει τη σταθερότητα για την 

υποστήριξη της εμπορίας και 

χρονομίσθωσης ραδιοφάσματος. Αυτή η 

διάρκεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

(119) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιβάλλουν, πριν από τη χορήγηση 

δικαιώματος, μόνο τον έλεγχο στοιχείων 

που μπορούν ευλόγως να αποδειχθούν από 

υποψήφιο ο οποίος επιδεικνύει τη συνήθη 

επιμέλεια, λαμβανομένης δεόντως υπόψη 

της σημαντικής δημόσιας και αγοραίας 

αξίας του ραδιοφάσματος ως σπάνιου 

δημόσιου πόρου. Αυτό δεν θίγει τη 

δυνατότητα για μεταγενέστερο έλεγχο της 

εκπλήρωσης των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, για παράδειγμα με τη 

χρήση σημείων αναφοράς, σε περίπτωση 

που τα κριτήρια δεν θα ήταν ευλόγως 

δυνατό να τηρηθούν αρχικά. Για να 

διαφυλαχθεί η αποτελεσματική και 

αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν 

δικαιώματα όταν από την επανεξέτασή 

τους προκύπτουν ενδείξεις αδυναμίας των 

υποψηφίων να τηρήσουν τους όρους, με 

την επιφύλαξη της δυνατότητας να 

διευκολύνεται η χρονικά περιορισμένη 

πειραματική χρήση. Η επαρκώς μακρά 

μέγιστη διάρκεια των αδειών για τη χρήση 

ραδιοφάσματος αναμένεται να αυξήσει την 

προβλεψιμότητα επενδύσεων ώστε να 

ενισχυθεί η ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων 

και η βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και 

να αυξήσει τη σταθερότητα για την 

υποστήριξη της εμπορίας και 

χρονομίσθωσης ραδιοφάσματος, ενώ θα 

πρέπει να γίνονται τακτικές αξιολογήσεις 
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τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να 

επαρκεί για να διευκολύνεται η ανάκτηση 

των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, 

εκτός αν έχει ληφθεί άδεια για χρήση 

ραδιοφάσματος απεριόριστου χρονικού 

διαστήματος. Αν και η μεγαλύτερη 

διάρκεια μπορεί να εξασφαλίσει την 

προβλεψιμότητα των επενδύσεων, τα 

μέτρα για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης 

του ραδιοφάσματος, όπως η εξουσία της 

αρμόδιας αρχής να τροποποιεί ή να 

ανακαλεί το δικαίωμα σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τους όρους που 

συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης, ή η 

διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας και 

της χρονομίσθωσης του ραδιοφάσματος, 

θα χρησιμεύουν για την πρόληψη 

ανάρμοστης συσσώρευσης ραδιοφάσματος 

και τη στήριξη της μεγαλύτερης ευελιξίας 

στην κατανομή πόρων ραδιοφάσματος. Η 

αυξημένη χρησιμοποίηση ετήσιων τελών 

αποτελεί επίσης μέσο για να εξασφαλίζεται 

η διαρκής αξιολόγηση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος από τον κάτοχο του 

δικαιώματος. 

για να διαπιστωθεί αν η ανάπτυξη της 

αγοράς και η τεχνολογική καινοτομία 

επιτρέπουν μια πιο αποδοτική χρήση του 

φάσματος. Αυτή η διάρκεια θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τους επιδιωκόμενους 

σκοπούς και να επαρκεί για να 

διευκολύνεται η ανάκτηση των 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, 

εκτός αν έχει ληφθεί άδεια για χρήση 

ραδιοφάσματος απεριόριστου χρονικού 

διαστήματος. Αν και η μεγαλύτερη 

διάρκεια μπορεί να εξασφαλίσει την 

προβλεψιμότητα των επενδύσεων, τα 

μέτρα για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης 

του ραδιοφάσματος, όπως η εξουσία της 

αρμόδιας αρχής να τροποποιεί ή να 

ανακαλεί το δικαίωμα σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τους όρους που 

συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης, ή η 

διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας και 

της χρονομίσθωσης του ραδιοφάσματος, 

θα χρησιμεύουν για την πρόληψη 

ανάρμοστης συσσώρευσης ραδιοφάσματος 

και τη στήριξη της μεγαλύτερης ευελιξίας 

στην κατανομή πόρων ραδιοφάσματος. Η 

αυξημένη χρησιμοποίηση ετήσιων τελών 

αποτελεί επίσης μέσο για να εξασφαλίζεται 

η διαρκής αξιολόγηση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος από τον κάτοχο του 

δικαιώματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 
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Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 119 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(119) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιβάλλουν, πριν από τη χορήγηση 

δικαιώματος, μόνο τον έλεγχο στοιχείων 

που μπορούν ευλόγως να αποδειχθούν από 

υποψήφιο ο οποίος επιδεικνύει τη συνήθη 

επιμέλεια, λαμβανομένης δεόντως υπόψη 

της σημαντικής δημόσιας και αγοραίας 

αξίας του ραδιοφάσματος ως σπάνιου 

δημόσιου πόρου. Αυτό δεν θίγει τη 

δυνατότητα για μεταγενέστερο έλεγχο της 

εκπλήρωσης των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, για παράδειγμα με τη 

χρήση σημείων αναφοράς, σε περίπτωση 

που τα κριτήρια δεν θα ήταν ευλόγως 

δυνατό να τηρηθούν αρχικά. Για να 

διαφυλαχθεί η αποτελεσματική και 

αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν 

δικαιώματα όταν από την επανεξέτασή 

τους προκύπτουν ενδείξεις αδυναμίας των 

υποψηφίων να τηρήσουν τους όρους, με 

την επιφύλαξη της δυνατότητας να 

διευκολύνεται η χρονικά περιορισμένη 

πειραματική χρήση. Η επαρκώς μακρά 

διάρκεια των αδειών για τη χρήση 

ραδιοφάσματος αναμένεται να αυξήσει την 

προβλεψιμότητα επενδύσεων ώστε να 

ενισχυθεί η ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων 

και η βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και 

να αυξήσει τη σταθερότητα για την 

υποστήριξη της εμπορίας και 

χρονομίσθωσης ραδιοφάσματος. Αυτή η 

διάρκεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να 

επαρκεί για να διευκολύνεται η ανάκτηση 

των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, 

εκτός αν έχει ληφθεί άδεια για χρήση 

ραδιοφάσματος απεριόριστου χρονικού 

διαστήματος. Αν και η μεγαλύτερη 

διάρκεια μπορεί να εξασφαλίσει την 

προβλεψιμότητα των επενδύσεων, τα 

μέτρα για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης 

του ραδιοφάσματος, όπως η εξουσία της 

αρμόδιας αρχής να τροποποιεί ή να 

ανακαλεί το δικαίωμα σε περίπτωση μη 

(119) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιβάλλουν, πριν από τη χορήγηση 

δικαιώματος, μόνο τον έλεγχο στοιχείων 

που μπορούν ευλόγως να αποδειχθούν από 

υποψήφιο ο οποίος επιδεικνύει τη συνήθη 

επιμέλεια, λαμβανομένης δεόντως υπόψη 

της σημαντικής δημόσιας και αγοραίας 

αξίας του ραδιοφάσματος ως σπάνιου 

δημόσιου πόρου. Αυτό δεν θίγει τη 

δυνατότητα για μεταγενέστερο έλεγχο της 

εκπλήρωσης των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, για παράδειγμα με τη 

χρήση σημείων αναφοράς, σε περίπτωση 

που τα κριτήρια δεν θα ήταν ευλόγως 

δυνατό να τηρηθούν αρχικά. Για να 

διαφυλαχθεί η αποτελεσματική και 

αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν 

δικαιώματα όταν από την επανεξέτασή 

τους προκύπτουν ενδείξεις αδυναμίας των 

υποψηφίων να τηρήσουν τους όρους, με 

την επιφύλαξη της δυνατότητας να 

διευκολύνεται η χρονικά περιορισμένη 

πειραματική χρήση. Η επαρκώς μακρά 

διάρκεια των αδειών για τη χρήση 

ραδιοφάσματος αναμένεται να αυξήσει την 

προβλεψιμότητα επενδύσεων ώστε να 

ενισχυθεί η ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων 

και η βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και 

να αυξήσει τη σταθερότητα για την 

υποστήριξη της εμπορίας και 

χρονομίσθωσης ραδιοφάσματος. Αυτή η 

διάρκεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να 

επαρκεί για να διευκολύνεται η ανάκτηση 

των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, 

εκτός αν έχει ληφθεί άδεια για χρήση 

ραδιοφάσματος απεριόριστου χρονικού 

διαστήματος. Αν και η μεγαλύτερη 

διάρκεια μπορεί να εξασφαλίσει την 

προβλεψιμότητα των επενδύσεων, τα 

μέτρα για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης 

του ραδιοφάσματος είναι εξίσου 

σημαντικά, όπως η εξουσία της αρμόδιας 

αρχής να προβαίνει σε ενδιάμεση 
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συμμόρφωσης με τους όρους που 

συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης, ή η 

διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας και 

της χρονομίσθωσης του ραδιοφάσματος, 

θα χρησιμεύουν για την πρόληψη 

ανάρμοστης συσσώρευσης ραδιοφάσματος 

και τη στήριξη της μεγαλύτερης ευελιξίας 

στην κατανομή πόρων ραδιοφάσματος. Η 

αυξημένη χρησιμοποίηση ετήσιων τελών 

αποτελεί επίσης μέσο για να εξασφαλίζεται 

η διαρκής αξιολόγηση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος από τον κάτοχο του 

δικαιώματος. 

αξιολόγηση μετά την παραχώρηση των 

δικαιωμάτων χρήσης και να τροποποιεί ή 

να ανακαλεί το δικαίωμα σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τους όρους που 

συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης, ή η 

διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας και 

της χρονομίσθωσης του ραδιοφάσματος, 

και θα χρησιμεύουν για την πρόληψη 

ανάρμοστης συσσώρευσης ραδιοφάσματος 

και τη στήριξη της μεγαλύτερης ευελιξίας 

στην κατανομή πόρων ραδιοφάσματος. Η 

αυξημένη χρησιμοποίηση ετήσιων τελών 

αποτελεί επίσης μέσο για να εξασφαλίζεται 

η διαρκής αξιολόγηση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος από τον κάτοχο του 

δικαιώματος. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(124) Μέτρα που λαμβάνονται ειδικά για 

την προώθηση του ανταγωνισμού κατά τη 

χορήγηση ή την ανανέωση δικαιωμάτων 

χρήσης ραδιοφάσματος θα πρέπει να 

αποφασίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές, οι οποίες διαθέτουν την 

απαιτούμενη οικονομική και τεχνική 

γνώση και γνώση της αγοράς. Οι όροι 

εκχώρησης ραδιοφάσματος μπορούν να 

επηρεάζουν την κατάσταση του 

ανταγωνισμού σε αγορές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τους όρους εισόδου. Η 

περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, 

ιδίως όταν το ραδιοφάσμα είναι εν 

ανεπαρκεία, μπορεί να δημιουργήσει 

φραγμό εισόδου ή να παρεμποδίσει τις 

επενδύσεις, την ανάπτυξη δικτύων, την 

παροχή νέων υπηρεσιών ή εφαρμογών, την 

καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Τα νέα 

(124) Μέτρα που λαμβάνονται ειδικά για 

την προώθηση του ανταγωνισμού κατά τη 

χορήγηση ή την ανανέωση δικαιωμάτων 

χρήσης ραδιοφάσματος θα πρέπει να 

αποφασίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές, οι οποίες διαθέτουν την 

απαιτούμενη οικονομική και τεχνική 

γνώση και γνώση της αγοράς. Οι όροι 

εκχώρησης ραδιοφάσματος μπορούν να 

επηρεάζουν την κατάσταση του 

ανταγωνισμού σε αγορές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τους όρους εισόδου. Η 

περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, 

ιδίως όταν το ραδιοφάσμα είναι εν 

ανεπαρκεία, μπορεί να δημιουργήσει 

φραγμό εισόδου ή να παρεμποδίσει τις 

επενδύσεις, την ανάπτυξη δικτύων, την 

παροχή νέων υπηρεσιών ή εφαρμογών, την 

καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Τα νέα 
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δικαιώματα χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αποκτώνται μέσω μεταβίβασης ή 

χρονομίσθωσης, καθώς και η εισαγωγή 

νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 

ραδιοφάσματος μπορούν επίσης να 

επηρεάσουν τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. 

Ορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται για 

την προώθηση του ανταγωνισμού, όταν 

εφαρμόζονται αδικαιολόγητα, μπορούν να 

έχουν άλλες συνέπειες· για παράδειγμα, τα 

ανώτατα όρια και οι δεσμεύσεις 

ραδιοφάσματος μπορούν να 

δημιουργήσουν τεχνητή έλλειψη, οι 

υποχρεώσεις χονδρικής πρόσβασης 

μπορούν να περιορίσουν αδικαιολόγητα τα 

επιχειρηματικά μοντέλα σε περίπτωση 

ανυπαρξίας ισχύος στην αγορά, και τα όρια 

στις μεταβιβάσεις μπορούν να 

δυσχεράνουν την ανάπτυξη δευτερογενών 

αγορών. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεπής 

και αντικειμενικός έλεγχος περί 

ανταγωνισμού για την επιβολή αυτών των 

όρων, ο οποίος και θα πρέπει να 

εφαρμόζεται με συνέπεια. Η χρήση αυτών 

των μέτρων θα πρέπει, επομένως, να 

βασίζεται σε διεξοδική και αντικειμενική 

αξιολόγηση, από τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές, των σχετικών συνθηκών της αγοράς 

και του ανταγωνισμού. 

δικαιώματα χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αποκτώνται μέσω μεταβίβασης ή 

χρονομίσθωσης, καθώς και η εισαγωγή 

νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 

ραδιοφάσματος μπορούν επίσης να 

επηρεάσουν τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. 

Ορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται για 

την προώθηση του ανταγωνισμού, όταν 

εφαρμόζονται αδικαιολόγητα, μπορούν να 

έχουν άλλες συνέπειες· για παράδειγμα, τα 

ανώτατα όρια και οι δεσμεύσεις 

ραδιοφάσματος μπορούν να 

δημιουργήσουν τεχνητή έλλειψη, οι 

υποχρεώσεις χονδρικής πρόσβασης 

μπορούν να περιορίσουν αδικαιολόγητα τα 

επιχειρηματικά μοντέλα σε περίπτωση 

ανυπαρξίας ισχύος στην αγορά, και τα όρια 

στις μεταβιβάσεις μπορούν να 

δυσχεράνουν την ανάπτυξη δευτερογενών 

αγορών. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεπής 

και αντικειμενικός έλεγχος περί 

ανταγωνισμού για την επιβολή αυτών των 

όρων, ο οποίος και θα πρέπει να 

εφαρμόζεται με συνέπεια. Η χρήση αυτών 

των μέτρων θα πρέπει, επομένως, να 

βασίζεται σε διεξοδική και αντικειμενική 

αξιολόγηση, από τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές, των σχετικών συνθηκών της αγοράς 

και του ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν ότι το φάσμα 

χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και 

αποδοτικά, διευκολύνοντας τον 

ανταγωνισμό, και όχι μόνο από μικρό 

αριθμό φορέων με στόχο τον περιορισμό 

του ανταγωνισμού. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(127) Η τεράστια αύξηση της ζήτησης 

ραδιοφάσματος, και της ζήτησης από 

τελικούς χρήστες για ασύρματη 

ευρυζωνική χωρητικότητα, καθιστά 

αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών, 

συμπληρωματικών λύσεων φασματικώς 

αποδοτικής πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 

μικρή εμβέλεια λειτουργίας, όπως τα 

τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN) 

και τα δίκτυα σημείων κυψελωτής 

πρόσβασης χαμηλής ισχύος και μικρού 

μεγέθους. Αυτά τα συμπληρωματικά 

συστήματα ασύρματης πρόσβασης, ιδίως 

τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

πρόσβασης RLAN, αυξάνουν την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς 

χρήστες, καθώς και την αποφόρτωση της 

κυκλοφορίας στην κινητή τηλεφωνία για 

τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας. Τα RLAN χρησιμοποιούν 

εναρμονισμένο ραδιοφάσμα χωρίς να 

απαιτείται μεμονωμένη άδεια ή δικαίωμα 

χρήσης ραδιοφάσματος. Τα περισσότερα 

σημεία πρόσβασης RLAN 

χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από 

ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 

επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 

σύνδεσής τους. Οι τελικοί χρήστες, εντός 

των ορίων της δικής τους συνδρομής 

υπηρεσιών διαδικτύου, δεν θα πρέπει να 

εμποδίζονται να μοιράζονται την 

πρόσβαση στο RLAN τους με άλλους, 

ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των 

διαθέσιμων σημείων πρόσβασης, ιδίως σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, να 

μεγιστοποιείται η ασύρματη χωρητικότητα 

δεδομένων μέσω επαναχρησιμοποίησης 

του ραδιοφάσματος και να δημιουργούνται 

οικονομικά αποδοτικές συμπληρωματικές 

ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές 

προσβάσιμες σε άλλους τελικούς χρήστες. 

Επομένως, θα πρέπει επίσης να 

καταργηθούν περιττοί περιορισμοί στην 

ανάπτυξη και τη διασύνδεση σημείων 

(127) Η τεράστια αύξηση της ζήτησης 

ραδιοφάσματος, και της ζήτησης από 

τελικούς χρήστες για ασύρματη 

ευρυζωνική χωρητικότητα, καθιστά 

αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών, 

συμπληρωματικών λύσεων φασματικώς 

αποδοτικής πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 

μικρή εμβέλεια λειτουργίας, όπως τα 

τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN) 

και τα δίκτυα σημείων κυψελωτής 

πρόσβασης χαμηλής ισχύος και μικρού 

μεγέθους. Αυτά τα συμπληρωματικά 

συστήματα ασύρματης πρόσβασης, ιδίως 

τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

πρόσβασης RLAN, αυξάνουν την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς 

χρήστες, καθώς και την αποφόρτωση της 

κυκλοφορίας στην κινητή τηλεφωνία για 

τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας. Τα RLAN χρησιμοποιούν 

εναρμονισμένο ραδιοφάσμα χωρίς να 

απαιτείται μεμονωμένη άδεια ή δικαίωμα 

χρήσης ραδιοφάσματος. Τα περισσότερα 

σημεία πρόσβασης RLAN 

χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από 

ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 

επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 

σύνδεσής τους. Οι τελικοί χρήστες, εντός 

των ορίων της δικής τους συνδρομής 

υπηρεσιών διαδικτύου, δεν θα πρέπει να 

εμποδίζονται να μοιράζονται την 

πρόσβαση στο RLAN τους με άλλους, 

ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των 

διαθέσιμων σημείων πρόσβασης, ιδίως σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, να 

μεγιστοποιείται η ασύρματη χωρητικότητα 

δεδομένων μέσω επαναχρησιμοποίησης 

του ραδιοφάσματος και να δημιουργούνται 

οικονομικά αποδοτικές συμπληρωματικές 

ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές 

προσβάσιμες σε άλλους τελικούς χρήστες. 

Επομένως, θα πρέπει επίσης να 

καταργηθούν περιττοί περιορισμοί στην 

ανάπτυξη και τη διασύνδεση σημείων 
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πρόσβασης RLAN. Οι δημόσιες αρχές ή οι 

πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν RLAN στους χώρους τους 

για το προσωπικό, τους επισκέπτες ή τους 

πελάτες τους, για παράδειγμα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή για 

πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες 

μεταφορές ή τη διαχείριση της οδικής 

κυκλοφορίας, θα μπορούσαν επίσης να 

παρέχουν πρόσβαση σε τέτοια σημεία 

πρόσβασης για γενική χρήση από πολίτες, 

ως επικουρική υπηρεσία σε υπηρεσίες που 

προσφέρουν στο κοινό στους εν λόγω 

χώρους, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται 

από τους κανόνες περί ανταγωνισμού και 

δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, ο 

πάροχος τέτοιας τοπικής πρόσβασης σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός ή 

πέριξ ιδιωτικού ακινήτου ή περιορισμένου 

δημόσιου χώρου σε μη εμπορική βάση ή 

ως επικουρική υπηρεσία σε άλλη 

δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από 

αυτήν την πρόσβαση (όπως τα κομβικά 

σημεία RLAN που διατίθενται σε πελάτες 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων ή στο 

ευρύ κοινό στην εν λόγω περιοχή) μπορεί 

να υπόκειται σε συμμόρφωση με γενικές 

άδειες για δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος, αλλά δεν θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις που 

συνοδεύουν γενικές άδειες οι οποίες 

ισχύουν για παρόχους δημόσιων δικτύων ή 

υπηρεσιών επικοινωνιών ή σε υποχρεώσεις 

σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή τη 

διασύνδεση. Ωστόσο, ο πάροχος αυτός θα 

πρέπει να εξακολουθεί να υπόκειται στους 

κανόνες περί ευθύνης του άρθρου 12 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο35. Αναδύονται περαιτέρω 

τεχνολογίες όπως η οπτική ασύρματη 

επικοινωνία (LiFi), οι οποίες θα 

συμπληρώνουν τις τρέχουσες 

ραδιοφασματικές δυνατότητες των RLAN 

και των σημείων ασύρματης πρόσβασης 

ώστε να συμπεριλαμβάνονται σημεία 

πρόσβασης με βάση την οπτική 

επικοινωνία ορατού φωτός και θα 

πρόσβασης RLAN. Οι δημόσιες αρχές ή οι 

πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν RLAN στους χώρους τους 

για το προσωπικό, τους επισκέπτες ή τους 

πελάτες τους, για παράδειγμα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή για 

πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες 

μεταφορές ή τη διαχείριση της οδικής 

κυκλοφορίας, θα μπορούσαν επίσης να 

παρέχουν πρόσβαση σε τέτοια σημεία 

πρόσβασης για γενική χρήση από πολίτες, 

ως επικουρική υπηρεσία σε υπηρεσίες που 

προσφέρουν στο κοινό στους εν λόγω 

χώρους, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται 

από τους κανόνες περί ανταγωνισμού και 

δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, ο 

πάροχος τέτοιας τοπικής πρόσβασης σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός ή 

πέριξ ιδιωτικού ακινήτου ή περιορισμένου 

δημόσιου χώρου σε μη εμπορική βάση ή 

ως επικουρική υπηρεσία σε άλλη 

δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από 

αυτήν την πρόσβαση (όπως τα κομβικά 

σημεία RLAN που διατίθενται σε πελάτες 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων ή στο 

ευρύ κοινό στην εν λόγω περιοχή) μπορεί 

να υπόκειται σε συμμόρφωση με γενικές 

άδειες για δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος, αλλά δεν θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις που 

συνοδεύουν γενικές άδειες οι οποίες 

ισχύουν για παρόχους δημόσιων δικτύων ή 

υπηρεσιών επικοινωνιών ή σε υποχρεώσεις 

σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή τη 

διασύνδεση. Ωστόσο, ο πάροχος αυτός δεν 

θα πρέπει να εξακολουθεί να υπόκειται 

στους κανόνες περί ευθύνης του άρθρου 12 

της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο35, καθώς η ευθύνη 

προσώπων που παρέχουν τοπική 

πρόσβαση σε τρίτους για μη εμπορικό 

σκοπό όσον αφορά τη μετάδοση 

περιεχομένου μέσω του δικτύου τους, το 

οποίο δεν ελέγχουν, θα τους αποθάρρυνε 

από την παροχή της εν λόγω πρόσβασης. 

Αναδύονται περαιτέρω τεχνολογίες όπως η 

οπτική ασύρματη επικοινωνία (LiFi), οι 
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οδηγήσουν σε υβριδικά τοπικά δίκτυα που 

θα επιτρέπουν την οπτική ασύρματη 

επικοινωνία. 

οποίες θα συμπληρώνουν τις τρέχουσες 

ραδιοφασματικές δυνατότητες των RLAN 

και των σημείων ασύρματης πρόσβασης 

ώστε να συμπεριλαμβάνονται σημεία 

πρόσβασης με βάση την οπτική 

επικοινωνία ορατού φωτός και θα 

οδηγήσουν σε υβριδικά τοπικά δίκτυα που 

θα επιτρέπουν την οπτική ασύρματη 

επικοινωνία. 

_________________ _________________ 

35 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), (ΕΕ L 178 

της 17.7.2000, σ. 1). 

35 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), (ΕΕ L 178 

της 17.7.2000, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   229 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 127 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(127) Η τεράστια αύξηση της ζήτησης 

ραδιοφάσματος, και της ζήτησης από 

τελικούς χρήστες για ασύρματη 

ευρυζωνική χωρητικότητα, καθιστά 

αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών, 

συμπληρωματικών λύσεων φασματικώς 

αποδοτικής πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 

(127) Η τεράστια αύξηση της ζήτησης 

ραδιοφάσματος, και της ζήτησης από 

τελικούς χρήστες για ασύρματη 

ευρυζωνική χωρητικότητα, καθιστά 

αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών, 

συμπληρωματικών λύσεων φασματικώς 

αποδοτικής πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 
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μικρή εμβέλεια λειτουργίας, όπως τα 

τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN) 

και τα δίκτυα σημείων κυψελωτής 

πρόσβασης χαμηλής ισχύος και μικρού 

μεγέθους. Αυτά τα συμπληρωματικά 

συστήματα ασύρματης πρόσβασης, ιδίως 

τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

πρόσβασης RLAN, αυξάνουν την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς 

χρήστες, καθώς και την αποφόρτωση της 

κυκλοφορίας στην κινητή τηλεφωνία για 

τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας. Τα RLAN χρησιμοποιούν 

εναρμονισμένο ραδιοφάσμα χωρίς να 

απαιτείται μεμονωμένη άδεια ή δικαίωμα 

χρήσης ραδιοφάσματος. Τα περισσότερα 

σημεία πρόσβασης RLAN 

χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από 

ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 

επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 

σύνδεσής τους. Οι τελικοί χρήστες, εντός 

των ορίων της δικής τους συνδρομής 

υπηρεσιών διαδικτύου, δεν θα πρέπει να 

εμποδίζονται να μοιράζονται την 

πρόσβαση στο RLAN τους με άλλους, 

ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των 

διαθέσιμων σημείων πρόσβασης, ιδίως σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, να 

μεγιστοποιείται η ασύρματη χωρητικότητα 

δεδομένων μέσω επαναχρησιμοποίησης 

του ραδιοφάσματος και να δημιουργούνται 

οικονομικά αποδοτικές συμπληρωματικές 

ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές 

προσβάσιμες σε άλλους τελικούς χρήστες. 

Επομένως, θα πρέπει επίσης να 

καταργηθούν περιττοί περιορισμοί στην 

ανάπτυξη και τη διασύνδεση σημείων 

πρόσβασης RLAN. Οι δημόσιες αρχές ή οι 

πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν RLAN στους χώρους τους 

για το προσωπικό, τους επισκέπτες ή τους 

πελάτες τους, για παράδειγμα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή για 

πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες 

μεταφορές ή τη διαχείριση της οδικής 

κυκλοφορίας, θα μπορούσαν επίσης να 

παρέχουν πρόσβαση σε τέτοια σημεία 

μικρή εμβέλεια λειτουργίας, όπως τα 

τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN) 

και τα δίκτυα σημείων κυψελωτής 

πρόσβασης χαμηλής ισχύος και μικρού 

μεγέθους. Αυτά τα συμπληρωματικά 

συστήματα ασύρματης πρόσβασης, ιδίως 

τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

πρόσβασης RLAN, αυξάνουν την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς 

χρήστες, καθώς και την αποφόρτωση της 

κυκλοφορίας στην κινητή τηλεφωνία για 

τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας. Τα RLAN χρησιμοποιούν 

εναρμονισμένο ραδιοφάσμα χωρίς να 

απαιτείται μεμονωμένη άδεια ή δικαίωμα 

χρήσης ραδιοφάσματος. Τα περισσότερα 

σημεία πρόσβασης RLAN 

χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από 

ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 

επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 

σύνδεσής τους. Οι τελικοί χρήστες, εντός 

των ορίων της δικής τους συνδρομής 

υπηρεσιών διαδικτύου, θα πρέπει να 

παροτρύνονται να μοιράζονται την 

πρόσβαση στο RLAN τους με άλλους, 

ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των 

διαθέσιμων σημείων πρόσβασης, ιδίως σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, να 

μεγιστοποιείται η ασύρματη χωρητικότητα 

δεδομένων μέσω επαναχρησιμοποίησης 

του ραδιοφάσματος και να δημιουργούνται 

οικονομικά αποδοτικές συμπληρωματικές 

ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές 

προσβάσιμες σε άλλους τελικούς χρήστες. 

Επομένως, θα πρέπει επίσης να 

καταργηθούν περιττοί περιορισμοί στην 

ανάπτυξη και τη διασύνδεση σημείων 

πρόσβασης RLAN. Οι δημόσιες αρχές ή οι 

πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν RLAN στους χώρους τους 

για το προσωπικό, τους επισκέπτες ή τους 

πελάτες τους, για παράδειγμα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή για 

πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες 

μεταφορές ή τη διαχείριση της οδικής 

κυκλοφορίας, θα μπορούσαν επίσης να 

παρέχουν πρόσβαση σε τέτοια σημεία 
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πρόσβασης για γενική χρήση από πολίτες, 

ως επικουρική υπηρεσία σε υπηρεσίες που 

προσφέρουν στο κοινό στους εν λόγω 

χώρους, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται 

από τους κανόνες περί ανταγωνισμού και 

δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, ο 

πάροχος τέτοιας τοπικής πρόσβασης σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός ή 

πέριξ ιδιωτικού ακινήτου ή περιορισμένου 

δημόσιου χώρου σε μη εμπορική βάση ή 

ως επικουρική υπηρεσία σε άλλη 

δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από 

αυτήν την πρόσβαση (όπως τα κομβικά 

σημεία RLAN που διατίθενται σε πελάτες 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων ή στο 

ευρύ κοινό στην εν λόγω περιοχή) μπορεί 

να υπόκειται σε συμμόρφωση με γενικές 

άδειες για δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος, αλλά δεν θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις που 

συνοδεύουν γενικές άδειες οι οποίες 

ισχύουν για παρόχους δημόσιων δικτύων ή 

υπηρεσιών επικοινωνιών ή σε υποχρεώσεις 

σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή τη 

διασύνδεση. Ωστόσο, ο πάροχος αυτός θα 

πρέπει να εξακολουθεί να υπόκειται στους 

κανόνες περί ευθύνης του άρθρου 12 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο35. Αναδύονται περαιτέρω 

τεχνολογίες όπως η οπτική ασύρματη 

επικοινωνία (LiFi), οι οποίες θα 

συμπληρώνουν τις τρέχουσες 

ραδιοφασματικές δυνατότητες των RLAN 

και των σημείων ασύρματης πρόσβασης 

ώστε να συμπεριλαμβάνονται σημεία 

πρόσβασης με βάση την οπτική 

επικοινωνία ορατού φωτός και θα 

οδηγήσουν σε υβριδικά τοπικά δίκτυα που 

θα επιτρέπουν την οπτική ασύρματη 

επικοινωνία. 

πρόσβασης για γενική χρήση από πολίτες, 

ως επικουρική υπηρεσία σε υπηρεσίες που 

προσφέρουν στο κοινό στους εν λόγω 

χώρους, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται 

από τους κανόνες περί ανταγωνισμού και 

δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, ο 

πάροχος τέτοιας τοπικής πρόσβασης σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός ή 

πέριξ ιδιωτικού ακινήτου ή περιορισμένου 

δημόσιου χώρου σε μη εμπορική βάση ή 

ως επικουρική υπηρεσία σε άλλη 

δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από 

αυτήν την πρόσβαση (όπως τα κομβικά 

σημεία RLAN που διατίθενται σε πελάτες 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων ή στο 

ευρύ κοινό στην εν λόγω περιοχή) μπορεί 

να υπόκειται σε συμμόρφωση με γενικές 

άδειες για δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος, αλλά δεν θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις που 

συνοδεύουν γενικές άδειες οι οποίες 

ισχύουν για παρόχους δημόσιων δικτύων ή 

υπηρεσιών επικοινωνιών ή σε υποχρεώσεις 

σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή τη 

διασύνδεση. Ωστόσο, ο πάροχος αυτός, 

όπως και οι τελικοί χρήστες ή 

καταναλωτές που μοιράζονται την 

πρόσβαση, εξακολουθεί να υπόκειται 

στους κανόνες περί ευθύνης του άρθρου 12 

της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο35. Αναδύονται 

περαιτέρω τεχνολογίες όπως η οπτική 

ασύρματη επικοινωνία (LiFi), οι οποίες θα 

συμπληρώνουν τις τρέχουσες 

ραδιοφασματικές δυνατότητες των RLAN 

και των σημείων ασύρματης πρόσβασης 

ώστε να συμπεριλαμβάνονται σημεία 

πρόσβασης με βάση την οπτική 

επικοινωνία ορατού φωτός και θα 

οδηγήσουν σε υβριδικά τοπικά δίκτυα που 

θα επιτρέπουν την οπτική ασύρματη 

επικοινωνία. 

_________________ _________________ 

35 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

35 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
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πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), (ΕΕ L 178 

της 17.7.2000, σ. 1). 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), (ΕΕ L 178 

της 17.7.2000, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία   230 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 138 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(138) Σε περίπτωση που ανακύπτουν 

τέτοια ζητήματα διαλειτουργικότητας, η 

Επιτροπή δύναται να ζητά την εκπόνηση 

έκθεσης από τον BEREC η οποία θα 

πρέπει να παρέχει τεκμηριωμένη 

αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς 

στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών 

μελών. Με βάση την έκθεση του BEREC 

και άλλα διαθέσιμα στοιχεία και 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αποφασίζει κατά πόσο υφίσταται ανάγκη 

ρυθμιστικής παρέμβασης από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Αν η Επιτροπή κρίνει 

ότι αυτή η ρυθμιστική παρέμβαση θα 

πρέπει να εξεταστεί από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, δύναται να εγκρίνει 

εκτελεστικά μέτρα, με τα οποία να 

καθορίζεται η φύση και το πεδίο 

εφαρμογής πιθανών ρυθμιστικών 

παρεμβάσεων από τις ΕΡΑ, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως μέτρων για 

την επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης 

προτύπων ή προδιαγραφών σε όλους ή 

συγκεκριμένους παρόχους. Οι όροι 

«ευρωπαϊκά πρότυπα» και «διεθνή 

πρότυπα» ορίζονται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 36 Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αξιολογούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, κατά πόσο 

(138) Σε περίπτωση που ανακύπτουν 

τέτοια ζητήματα διαλειτουργικότητας, η 

Επιτροπή δύναται να ζητά την εκπόνηση 

έκθεσης από τον BEREC η οποία θα 

πρέπει να παρέχει τεκμηριωμένη 

αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς 

στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών 

μελών. Με βάση την έκθεση του BEREC 

και άλλα διαθέσιμα στοιχεία και 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αποφασίζει κατά πόσο υφίσταται ανάγκη 

ρυθμιστικής παρέμβασης από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Αν η Επιτροπή κρίνει 

ότι αυτή η ρυθμιστική παρέμβαση θα 

πρέπει να εξεταστεί από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, δύναται να εγκρίνει 

εκτελεστικά μέτρα, με τα οποία να 

καθορίζεται η φύση και το πεδίο 

εφαρμογής πιθανών ρυθμιστικών 

παρεμβάσεων από τις ΕΡΑ, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως μέτρων για 

την επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης 

προτύπων ή προδιαγραφών σε όλους ή 

συγκεκριμένους παρόχους. Οι όροι 

«ευρωπαϊκά πρότυπα» και «διεθνή 

πρότυπα» ορίζονται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 36 Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αξιολογούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, κατά πόσο 
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οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητη 

και δικαιολογημένη για να διασφαλίζεται η 

διατερματική συνδεσιμότητα ή η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

και, αν ναι, να επιβάλλουν αναλογικές 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εκτελεστικά 

μέτρα της Επιτροπής. 

οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητη 

και δικαιολογημένη για να διασφαλίζεται η 

διατερματική συνδεσιμότητα ή η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

και, αν ναι, να επιβάλλουν αναλογικές 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εκτελεστικά 

μέτρα της Επιτροπής. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να 

επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις στα 

μέτρα εφαρμογής της Επιτροπής, καθώς 

αυτό θα δημιουργούσε φραγμούς στην 

εσωτερική αγορά. 

_________________ _________________ 

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την 

τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 

89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των 

οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 

95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 

2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 

2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της 

απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [ΕΕ L 364 της 14.11.2012, σ. 

12] 

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την 

τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 

89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των 

οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 

95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 

2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 

2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της 

απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [ΕΕ L 364 της 14.11.2012, σ. 

12] 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   231 

Olle Ludvigsson 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. Υπό ειδικές 

περιστάσεις, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν την 

πρόσβαση σε ενεργά στοιχεία δικτύου που 

χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση μιας 

τέτοιας υποδομής. Τέτοιες περιστάσεις 

μπορεί να προκύψουν όταν η πρόσβαση 

σε παθητικά στοιχεία θα ήταν οικονομικά 

αναποτελεσματική ή φυσικά ανέφικτη. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει 

να επιβάλλουν υποχρεώσεις πέρα από το 

πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, 

όταν υπάρχει ήδη πρόσβαση σε τεχνικό 

επίπεδο, η οποία παρέχει στον αιτούντα 

πρόσβαση την ίδια λειτουργικότητα και 

την ίδια δυνατότητα να ελέγχει και να 

διαμορφώνει τις υπηρεσίες και τις 

δαπάνες του κατά τρόπο παρόμοιο με το 

αν είχε πρόσβαση μέσω συμμετρικής 

ρύθμισης. Προκειμένου να διασφαλιστούν 

βιώσιμα ανταγωνιστικά αποτελέσματα 

για τους τελικούς χρήστες, πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι υπόκειται στον 

ανταγωνισμό το μεγαλύτερο δυνατό 

μερίδιο της αλυσίδας αξίας κάθε 

προϊόντος του τελικού χρήστη. 

Or. en 
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Τροπολογία   232 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

Υπό ειδικές περιστάσεις, σύμφωνα με 

τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

μπορούν να επιβάλλουν την πρόσβαση σε 

ενεργά στοιχεία δικτύου που 

χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση μιας 

τέτοιας υποδομής. Τέτοιες περιστάσεις 

μπορεί να προκύψουν όταν η πρόσβαση 

σε παθητικά στοιχεία θα ήταν οικονομικά 

αναποτελεσματική ή φυσικά ανέφικτη. 

Προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα 

ανταγωνιστικά αποτελέσματα για τους 

τελικούς χρήστες, πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι υπόκειται στον ανταγωνισμό το 

μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο της αλυσίδας 

αξίας κάθε προϊόντος του τελικού 

χρήστη. 
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Τροπολογία   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

Υπό ειδικές περιστάσεις, σύμφωνα με 

τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

μπορούν να επιβάλλουν την πρόσβαση σε 

ενεργά στοιχεία δικτύου που 

χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση μιας 

τέτοιας υποδομής. Τέτοιες περιστάσεις 

μπορεί να προκύψουν όταν η πρόσβαση 

σε παθητικά στοιχεία θα ήταν οικονομικά 

αναποτελεσματική ή φυσικά ανέφικτη. 

Προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα 

ανταγωνιστικά αποτελέσματα για τους 

τελικούς χρήστες, πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι υπόκειται στον ανταγωνισμό το 
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μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο της αλυσίδας 

αξίας κάθε προϊόντος του τελικού 

χρήστη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν τις ΕΡΑ τους να αντιμετωπίζουν 

τις ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς. Τα εργαλεία που παρέχονται στις ΕΡΑ από τον κανονισμό 

τηλεπικοινωνιών εστιάζουν κυρίως σε καταστάσεις όπου μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη 

σημαντικής ισχύος στην αγορά (ΣΙΑ). Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για τη ρυθμιστική 

παρέμβαση, το οποίο δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τις ΕΡΑ. Επίσης, οι 

ολιγοπωλιακές δομές μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα όταν η αγορά κυριαρχείται από 

περισσότερους του ενός παράγοντες. 

 

Τροπολογία   234 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 
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βάση αντικειμενικά κριτήρια. βάση αντικειμενικά κριτήρια. Υπό ειδικές 

περιστάσεις, σύμφωνα με τους σκοπούς 

της παρούσας οδηγίας, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν 

να επιβάλλουν την πρόσβαση σε ενεργά 

στοιχεία δικτύου που χρησιμοποιούνται 

για τη συντήρηση μιας τέτοιας υποδομής. 

Τέτοιες περιστάσεις μπορεί να 

προκύψουν όταν η πρόσβαση σε 

παθητικά στοιχεία θα ήταν οικονομικά 

αναποτελεσματική ή φυσικά ανέφικτη. 

Προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα 

ανταγωνιστικά αποτελέσματα για τους 

τελικούς χρήστες, πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι υπόκειται στον ανταγωνισμό το 

μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο της αλυσίδας 

αξίας κάθε προϊόντος του τελικού 

χρήστη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα εργαλεία που παρέχονται στις ΕΡΑ από τον κανονισμό τηλεπικοινωνιών εστιάζουν κυρίως 

σε καταστάσεις όπου μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη ΣΙΑ. Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο 

για τη ρυθμιστική παρέμβαση, το οποίο δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τις ΕΡΑ. Είναι 

σημαντικό ότι οι καταστάσεις ΣΙΑ δεν είναι οι μόνες απειλές για τον ανταγωνισμό. Οι 

ολιγοπωλιακές δομές όπου στην αγορά δεν κυριαρχεί ένας παράγοντας, αλλά μικρός αριθμός 

παραγόντων, είναι επίσης προβληματικές και εμφανίζονται ολοένα συχνότερα εξαιτίας της 

ενοποίησης των αγορών. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν τις 

ΕΡΑ τους να αντιμετωπίζουν τις ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς. 

 

Τροπολογία   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 
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εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. 

Ωστόσο, καθώς τέτοιες υποχρεώσεις 

μπορεί να είναι επεμβατικές, να 

υπονομεύουν κίνητρα για επενδύσεις και 

να έχουν το αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα 

της ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης 

κυρίαρχων παραγόντων, θα πρέπει να 

επιβάλλονται μόνο όταν αυτό είναι 

δικαιολογημένο και ανάλογο για την 

επίτευξη μακροπρόθεσμου βιώσιμου 

ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές. 
Το γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 
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ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

διαθέτουν τα μέσα και την ικανότητα 

παρέμβασης όταν το απαιτούν οι 

περιστάσεις, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή τα 

καλύτερα αποτελέσματα για τους 

τελικούς χρήστες από άποψη ποιότητας 

και διαθεσιμότητας ανταγωνιστικών 

επιλογών σε δίκαιες τιμές· 

Or. en 

 

Τροπολογία   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

(139) Η οδηγία 2014/61/ΕΕ της ΕΕ για 

τη μείωση του κόστους περιέχει 

πρόσθετα στοιχεία συμμετρικών 

κανονιστικών μέτρων. Στην εν λόγω 

οδηγία ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 

αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της. Θα 

πρέπει πρώτα να ληφθούν τα πορίσματα 
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πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλους τους τεχνικούς και οικονομικούς 

φραγμούς για τη μελλοντική 

αναπαραγωγή δικτύων. Το γεγονός και 

μόνο ότι υφίστανται ήδη περισσότερες 

από μία τέτοιες υποδομές δεν θα πρέπει 

αναγκαστικά να ερμηνεύεται ως ένδειξη 

αναπαραγωγιμότητας των πάγιων 

στοιχείων. Το πρώτο σημείο διανομής θα 

πρέπει να προσδιορίζεται με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια. 

αυτής της έκθεσης εφαρμογής, ώστε να 

μπορέσει σε αυτή τη βάση να 

αποφασιστεί αν είναι αναγκαία τα 

πρόσθετα στοιχεία συμμετρικών 

κανονιστικών μέτρων. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η έκθεση εφαρμογής της οδηγίας 2014/61/ΕΕ της ΕΕ για τη μείωση του κόστους, η οποία θα 

υποβληθεί το αργότερο την 1η Ιουλίου 2018, θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των 

πρόσθετων στοιχείων συμμετρικών κανονιστικών μέτρων και των επιπτώσεων που έχουν στην 

αγορά. Επί του παρόντος, συστήνεται αναμονή για την υποβολή αυτής της έκθεσης. 

 

Τροπολογία   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

ένα σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 
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δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το σημείο διανομής 

προσδιορίζεται από την εθνική 

ρυθμιστική αρχή. Κατά τον προσδιορισμό 

της θέσης του σημείου αυτού, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές σταθμίζουν τα οφέλη 

που προκύπτουν από τον ανταγωνισμό 

υποδομής και την ανάγκη αποφυγής 

αναποτελεσματικής αναπαραγωγής 

στοιχείων του δικτύου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους φορείς 

εκμετάλλευσης, χωρίς να θίγεται η 

αντίστοιχη ισχύς τους στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

τεχνικούς και οικονομικούς φραγμούς για 

τη μελλοντική αναπαραγωγή δικτύων. Το 

γεγονός και μόνο ότι υφίστανται ήδη 

περισσότερες από μία τέτοιες υποδομές 

δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ερμηνεύεται 

ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας των 

πάγιων στοιχείων. Το πρώτο σημείο 

διανομής θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια. 

(139) Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις στερούνται την πρόσβαση σε 

βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές των μη 

αναπαραγώγιμων πάγιων στοιχείων μέχρι 

το πρώτο σημείο διανομής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

πρόσβασης σε όλους τους ιδιοκτήτες 

συρμάτων και καλωδίων ή σε 

επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα χρήσης 

τέτοιων συρμάτων και καλωδίων, χωρίς 

να θίγεται η αντίστοιχη ισχύς τους στην 

αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη όλους τους τεχνικούς και 

οικονομικούς φραγμούς για τη μελλοντική 

αναπαραγωγή δικτύων. Το γεγονός και 

μόνο ότι υφίστανται ήδη περισσότερες από 

μία τέτοιες υποδομές δεν θα πρέπει 

αναγκαστικά να ερμηνεύεται ως ένδειξη 

αναπαραγωγιμότητας των πάγιων 

στοιχείων. Το πρώτο σημείο διανομής θα 

πρέπει να προσδιορίζεται με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (139a) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου οι 

αγορές, λόγω σχεδιαζόμενων επενδύσεων 

ή εμπορικών συμφωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 

συνεπένδυσης, εμφανίζονται ή είναι 

αναμενόμενο να χαρακτηριστούν ως 

ολιγοπώλια, είναι πιθανό να διακυβευθούν 

η προώθηση του ανταγωνισμού και η 

διαφύλαξη των πλεονεκτημάτων των 

τελικών χρηστών. Όταν οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να 

επισημάνουν μονομερή ισχύ στην αγορά 

(ΜΣΑ), οφείλουν να δραστηριοποιηθούν 

και να διεξάγουν ειδικό έλεγχο εκ των 

προτέρων και είναι πιθανότερο να 

χρειαστεί να επιβάλουν ή να διατηρήσουν 

εκ των προτέρων υποχρεώσεις. Αυτό 

ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση 

των αγορών χονδρικής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι καταστάσεις σημαντικής ισχύος στην αγορά δεν είναι οι μόνες απειλές για τον ανταγωνισμό. 

Οι ολιγοπωλιακές δομές, όπου στην αγορά δεν κυριαρχεί ένας παράγοντας αλλά μικρός 

αριθμός παραγόντων, είναι επίσης προβληματικές και εμφανίζονται ολοένα συχνότερα. Είναι 

σημαντικό να διαθέτουν οι ΕΡΑ μέσα για την αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών δομών της αγοράς. 

 

Τροπολογία   241 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 139 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (139a) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου οι 

αγορές, λόγω σχεδιαζόμενων επενδύσεων 

ή εμπορικών συμφωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 

συνεπένδυσης, εμφανίζονται ή είναι 

αναμενόμενο να χαρακτηριστούν ως 

ολιγοπώλια, είναι πιθανό να διακυβευθούν 

η προώθηση του ανταγωνισμού και η 

διαφύλαξη των πλεονεκτημάτων των 

τελικών χρηστών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές οφείλουν να επαγρυπνούν και να 

διεξάγουν ειδικό έλεγχο εκ των προτέρων 

και είναι πιθανότερο να χρειαστεί να 

επιβάλουν ή να διατηρήσουν εκ των 

προτέρων υποχρεώσεις. Αυτό ισχύει πολύ 

περισσότερο στην περίπτωση των 

αγορών χονδρικής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Τροπολογία   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 140 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(140) Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η 

επέκταση των υποχρεώσεων πρόσβασης 

σε σύρματα και καλώδια πέραν του 

διαγράφεται 
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πρώτου σημείου συγκέντρωσης σε 

περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 

πληθυσμού, με παράλληλο περιορισμό 

των υποχρεώσεων αυτών σε σημεία όσο 

το δυνατόν πλησιέστερα σε τελικούς 

χρήστες, όταν αποδεικνύεται ότι η 

αναπαραγωγή θα ήταν επίσης αδύνατη 

πέραν του πρώτου σημείου 

συγκέντρωσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η έκθεση εφαρμογής της οδηγίας 2014/61/ΕΕ της ΕΕ για τη μείωση του κόστους, η οποία θα 

υποβληθεί το αργότερο την 1η Ιουλίου 2018, θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των 

πρόσθετων στοιχείων συμμετρικών κανονιστικών μέτρων και των επιπτώσεων που έχουν στην 

αγορά. Επί του παρόντος, συστήνεται αναμονή για την υποβολή αυτής της έκθεσης. 

 

Τροπολογία   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 140 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(140) Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η 

επέκταση των υποχρεώσεων πρόσβασης σε 

σύρματα και καλώδια πέραν του πρώτου 

σημείου συγκέντρωσης σε περιοχές με 

χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, με 

παράλληλο περιορισμό των υποχρεώσεων 

αυτών σε σημεία όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα σε τελικούς χρήστες, όταν 

αποδεικνύεται ότι η αναπαραγωγή θα ήταν 

επίσης αδύνατη πέραν του πρώτου σημείου 

συγκέντρωσης. 

(140) Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η 

επέκταση των υποχρεώσεων πρόσβασης σε 

σύρματα και καλώδια πέραν του πρώτου 

σημείου συγκέντρωσης, ειδικότερα σε 

περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 

πληθυσμού, με παράλληλο περιορισμό των 

υποχρεώσεων αυτών σε σημεία όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα σε τελικούς χρήστες, 

όταν αποδεικνύεται ότι η αναπαραγωγή θα 

ήταν επίσης αδύνατη πέραν του πρώτου 

σημείου συγκέντρωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 140 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(140) Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η 

επέκταση των υποχρεώσεων πρόσβασης σε 

σύρματα και καλώδια πέραν του πρώτου 

σημείου συγκέντρωσης σε περιοχές με 

χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, με 

παράλληλο περιορισμό των υποχρεώσεων 

αυτών σε σημεία όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα σε τελικούς χρήστες, όταν 

αποδεικνύεται ότι η αναπαραγωγή θα ήταν 

επίσης αδύνατη πέραν του πρώτου 

σημείου συγκέντρωσης. 

(140) Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η 

επέκταση των υποχρεώσεων πρόσβασης σε 

σύρματα και καλώδια πέραν ενός σημείου 

συγκέντρωσης που προσδιορίζεται από 

την εθνική ρυθμιστική αρχή, σε περιοχές 

με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, όταν 

αποδεικνύεται ότι η αναπαραγωγή θα ήταν 

επίσης οικονομικά ασύμφορη ή πρακτικά 

αδύνατη πέραν του εν λόγω σημείου 

συγκέντρωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 141 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(141) Στις περιπτώσεις αυτές, για 

λόγους συμμόρφωσης με την αρχή της 

αναλογικότητας, μπορεί να είναι σκόπιμο 

οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

αποκλείουν ορισμένες κατηγορίες 

ιδιοκτητών ή επιχειρήσεων, ή και των 

δύο, από υποχρεώσεις που υπερβαίνουν 

το πρώτο σημείο διανομής, με την 

αιτιολογία ότι υποχρέωση πρόσβασης που 

δεν βασίζεται σε σημαντική ισχύ στην 

αγορά θα έθετε σε κίνδυνο τις 

επιχειρηματικές προοπτικές τους για 

προσφάτως αναπτυγμένα στοιχεία 

δικτύου. Διαρθρωτικά διαχωρισμένες 

επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται 

στις εν λόγω υποχρεώσεις πρόσβασης αν 

προσφέρουν, σε εμπορική βάση, 

αποτελεσματική εναλλακτική πρόσβαση 

σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας. 

διαγράφεται 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η έκθεση εφαρμογής της οδηγίας 2014/61/ΕΕ της ΕΕ για τη μείωση του κόστους, η οποία θα 

υποβληθεί το αργότερο την 1η Ιουλίου 2018, θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των 

πρόσθετων στοιχείων συμμετρικών κανονιστικών μέτρων και των επιπτώσεων που έχουν στην 

αγορά. Επί του παρόντος, συστήνεται αναμονή για την υποβολή αυτής της έκθεσης. 

 

Τροπολογία   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 141 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(141) Στις περιπτώσεις αυτές, για 

λόγους συμμόρφωσης με την αρχή της 

αναλογικότητας, μπορεί να είναι σκόπιμο 

οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

αποκλείουν ορισμένες κατηγορίες 

ιδιοκτητών ή επιχειρήσεων, ή και των 

δύο, από υποχρεώσεις που υπερβαίνουν 

το πρώτο σημείο διανομής, με την 

αιτιολογία ότι υποχρέωση πρόσβασης που 

δεν βασίζεται σε σημαντική ισχύ στην 

αγορά θα έθετε σε κίνδυνο τις 

επιχειρηματικές προοπτικές τους για 

προσφάτως αναπτυγμένα στοιχεία 

δικτύου. Διαρθρωτικά διαχωρισμένες 

επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται 

στις εν λόγω υποχρεώσεις πρόσβασης αν 

προσφέρουν, σε εμπορική βάση, 

αποτελεσματική εναλλακτική πρόσβαση 

σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   247 

Michał Boni 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 142 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(142) Ο μερισμός παθητικών ή 

ενεργητικών υποδομών που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών ασύρματων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, ή η από κοινού ανάπτυξη 

αυτών των υποδομών, σύμφωνα με τις 

αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη 

μεγιστοποίηση της συνδεσιμότητας πολύ 

υψηλής χωρητικότητας σε ολόκληρη την 

Ένωση, ιδίως σε λιγότερο 

πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου είναι 

πρακτικώς ανέφικτη η αναπαραγωγή και οι 

τελικοί χρήστες κινδυνεύουν να στερηθούν 

αυτήν τη συνδεσιμότητα. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει, κατ’ 

εξαίρεση, να είναι σε θέση να επιβάλλουν 

αυτόν τον μερισμό ή την από κοινού 

ανάπτυξη, ή την τοπική πρόσβαση 

περιαγωγής, σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο, εφόσον αποδεικνύουν τα οφέλη 

αυτού του μερισμού ή της πρόσβασης όσον 

αφορά την υπέρβαση πολύ σημαντικών 

φραγμών για την αναπαραγωγή και την 

αντιμετώπιση άλλων αυστηρών 

περιορισμών στην επιλογή των τελικών 

χρηστών ή την ποιότητα των υπηρεσιών, ή 

και στα δύο, ή στην εδαφική κάλυψη, και 

λαμβανομένων υπόψη διαφόρων 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της 

ανάγκης να διατηρηθούν κίνητρα 

ανάπτυξης των υποδομών. 

(142) Ο μερισμός παθητικών υποδομών 

που χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών ασύρματων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, σύμφωνα με τις αρχές της 

νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη 

μεγιστοποίηση της συνδεσιμότητας πολύ 

υψηλής χωρητικότητας σε ολόκληρη την 

Ένωση, ιδίως σε λιγότερο 

πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου είναι 

πρακτικώς ανέφικτη η αναπαραγωγή και οι 

τελικοί χρήστες κινδυνεύουν να στερηθούν 

αυτήν τη συνδεσιμότητα. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει, κατ’ 

εξαίρεση, να είναι σε θέση να επιβάλλουν 

αυτόν τον μερισμό, ή την τοπική 

πρόσβαση περιαγωγής, σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο, εφόσον αποδεικνύουν τα 

οφέλη αυτού του μερισμού ή της 

πρόσβασης όσον αφορά την υπέρβαση 

πολύ σημαντικών φραγμών για την 

αναπαραγωγή και την αντιμετώπιση άλλων 

αυστηρών περιορισμών στην επιλογή των 

τελικών χρηστών ή την ποιότητα των 

υπηρεσιών, ή και στα δύο, ή στην εδαφική 

κάλυψη, και λαμβανομένων υπόψη 

διαφόρων στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ανάγκης 

να διατηρηθούν κίνητρα ανάπτυξης των 

υποδομών. Η πρόσβαση σε σύρματα και 

καλώδια μέσα σε κτίρια παραμένει 

σημαντικό εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. 

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 

κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες που διαθέτουν 

ιδιοκτήτες ή χρήστες της εν λόγω 

ενδοκτιριακής υποδομής και ότι 

ικανοποιούνται όλα τα εύλογα αιτήματα 

πρόσβασης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η συνδεσιμότητα όλων με όλους είναι σημαντική απαίτηση που θα πρέπει να επιβληθεί. 

Ωστόσο, εννοιολογικά συνιστά παρέκκλιση από τη βασική αρχή της ρύθμισης των υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που βασίζεται στις αρχές της ΣΙΑ και του δικαίου του 

ανταγωνισμού. Συνεπώς, οι υποχρεώσεις συνδεσιμότητας όλων με όλους θα πρέπει να 

επιβάλλονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι δεόντως αιτιολογημένες και δεν υφίσταται 

ρύθμιση βάσει ΣΙΑ, ή η εν λόγω ρύθμιση δεν είναι αποτελεσματική. Η πρόσβαση σε σύρματα 

και καλώδια μέσα σε κτίρια συνιστά μια τέτοια εξαίρεση. 

 

Τροπολογία   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 143 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(143) Ενώ σε ορισμένες περιστάσεις είναι 

ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική αρχή 

να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 

σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 

στην επίτευξη στόχων όπως η 

διατερματική συνδετικότητα ή η 

διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, είναι 

ωστόσο απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι 

τέτοιες υποχρεώσεις επιβάλλονται σε 

συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 

και, ειδικότερα, με τις διαδικασίες 

κοινοποίησης που προβλέπονται σε αυτό. 

(143) Ενώ σε ορισμένες περιστάσεις είναι 

ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική αρχή 

να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 

σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 

στην επίτευξη στόχων όπως η 

διατερματική συνδετικότητα ή η 

διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, είναι 

ωστόσο απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι 

τέτοιες υποχρεώσεις επιβάλλονται σε 

συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 

και, ειδικότερα, με τις διαδικασίες 

κοινοποίησης που προβλέπονται σε αυτό. 

Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να 

επιβάλλονται μόνον όταν δικαιολογείται 

για την επίτευξη των στόχων της 

παρούσας οδηγίας, και εφόσον οι εν λόγω 

υποχρεώσεις είναι αντικειμενικά 

δικαιολογημένες, διαφανείς, αναλογικές 

και δεν συνιστούν διάκριση, με σκοπό την 

προώθηση της αποδοτικότητας, του 

βιώσιμου ανταγωνισμού, των αποδοτικών 

επενδύσεων και καινοτομιών και την 

παροχή των μέγιστων δυνατών 

πλεονεκτημάτων στους τελικούς χρήστες, 

και να επιβάλλονται σύμφωνα με τις 

σχετικές διαδικασίες κοινοποίησης. 

Or. en 

 



 

PE602.947v01-00 126/186 AM\1122801EL.docx 

EL 

Τροπολογία   249 

Michał Boni 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 143 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(143) Ενώ σε ορισμένες περιστάσεις είναι 

ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική αρχή 

να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 

σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 

στην επίτευξη στόχων όπως η 

διατερματική συνδετικότητα ή η 

διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, είναι 

ωστόσο απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι 

τέτοιες υποχρεώσεις επιβάλλονται σε 

συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 

και, ειδικότερα, με τις διαδικασίες 

κοινοποίησης που προβλέπονται σε αυτό. 

(143) Ενώ σε ορισμένες περιστάσεις είναι 

ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική αρχή 

να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 

σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 

στην επίτευξη στόχων όπως η 

διατερματική συνδετικότητα ή η 

διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, είναι 

ωστόσο απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι 

τέτοιες υποχρεώσεις επιβάλλονται σε 

συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 

και, ειδικότερα, με τις διαδικασίες 

κοινοποίησης που προβλέπονται σε αυτό, 

και σε περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν ή 

δεν είναι πιθανό να ισχύσουν υποχρεώσεις 

ΣΙΑ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις συνδεσιμότητας όλων με όλους θα πρέπει να επιβάλλονται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις όπου είναι δεόντως αιτιολογημένες και δεν υφίσταται ρύθμιση βάσει ΣΙΑ, ή η εν 

λόγω ρύθμιση δεν είναι αποτελεσματική. 

 

Τροπολογία   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 147 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(147) Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

μπορούν να απολαμβάνουν κοινής 

δεσπόζουσας θέσης, όχι μόνο στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν διαρθρωτικοί ή 

άλλοι δεσμοί μεταξύ τους, αλλά και στις 

περιπτώσεις που η δομή της σχετικής 

(147) Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

μπορούν να απολαμβάνουν κοινής 

δεσπόζουσας θέσης, όχι μόνο στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν διαρθρωτικοί ή 

άλλοι δεσμοί μεταξύ τους, αλλά και στις 

περιπτώσεις που η δομή της σχετικής 
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αγοράς προσφέρεται για συντονισμένες 

ενέργειες, δηλαδή ενθαρρύνει την 

παράλληλη ή ευθυγραμμισμένη 

αντιανταγωνιστική συμπεριφορά στην 

αγορά. 

αγοράς προσφέρεται για συντονισμένες 

ενέργειες, δηλαδή ενθαρρύνει την 

παράλληλη ή ευθυγραμμισμένη 

αντιανταγωνιστική συμπεριφορά στην 

αγορά. Ενόψει της αυξανόμενης 

σύγκλισης και ενοποίησης των αγορών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων σε ορισμένες 

περιπτώσεις και των σχετικών με το 

περιεχόμενο αγορών, και καθώς ολοένα 

περισσότερες αγορές αποτελούνται από 

ολιγοπώλια ή διπώλια, πράγμα που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε 

αναποτελεσματικότητα του παρόντος 

πλαισίου ΣΙΑ, είναι αναγκαίο να 

εξεταστεί εάν μπορεί επίσης να 

διαπιστωθεί ότι δύο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις έχουν θέση που ισοδυναμεί 

με σημαντική ισχύ στην αγορά, οπότε θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 

εμπόδιο για έναν αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις σχετικές αγορές, 

μεταξύ άλλων τα μερίδια αγοράς των 

άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, την 

ισχύ μιας επιχείρησης σε συναφείς 

αγορές, τους φραγμούς εισόδου, τη 

συγκέντρωση των αγορών, τη 

διαφοροποίηση προϊόντων, τους 

περιορισμούς χωρητικότητας και το 

κόστος μεταγωγής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 155 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(155) Για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 

αφετηρία για τον προσδιορισμό των 

αγορών χονδρικής που επιδέχονται εκ των 

προτέρων ρύθμιση είναι η ανάλυση των 

αντίστοιχων αγορών λιανικής. Η ανάλυση 

του πραγματικού ανταγωνισμού στο 

επίπεδο λιανικής και χονδρικής 

διενεργείται με μακρόπνοη προοπτική για 

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και 

διέπεται από τη νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση. Αν 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αγορά 

λιανικής θα ήταν πραγματικά 

ανταγωνιστική χωρίς εκ των προτέρων 

ρύθμιση της ή των αντίστοιχων αγορών 

χονδρικής, αυτό θα πρέπει να οδηγεί την 

εθνική ρυθμιστική αρχή στο συμπέρασμα 

ότι δεν χρειάζεται πλέον ρύθμιση στο 

αντίστοιχο επίπεδο χονδρικής. 

(155) Για να διευκολύνουν οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές τον προσδιορισμό των 

αγορών χονδρικής που επιδέχονται εκ των 

προτέρων ρύθμιση μπορεί να είναι 

ενδεδειγμένη η ανάλυση των αντίστοιχων 

αγορών λιανικής. Δεν είναι όμως 

αναγκαίο να οριστούν επίσημα οι αγορές 

λιανικής όταν η διαδικασία ανάλυσης της 

αγοράς εστιάζεται σε μια αγορά 

χονδρικής, καθώς μια αγορά χονδρικής 

μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες 

της μίας αγορές λιανικής. Η ανάλυση του 

πραγματικού ανταγωνισμού στο επίπεδο 

λιανικής και χονδρικής διενεργείται με 

μακρόπνοη προοπτική για συγκεκριμένο 

χρονικό ορίζοντα και διέπεται από τη 

νομοθεσία περί ανταγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της σχετικής 

νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση. Αν 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αγορά 

λιανικής θα ήταν πραγματικά 

ανταγωνιστική χωρίς εκ των προτέρων 

ρύθμιση της ή των αντίστοιχων αγορών 

χονδρικής, αυτό μπορεί να οδηγήσει την 

εθνική ρυθμιστική αρχή στο συμπέρασμα 

ότι δεν χρειάζεται πλέον ρύθμιση στο 

αντίστοιχο επίπεδο χονδρικής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   252 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 157 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(157) Κατά την αξιολόγηση της ρύθμισης 

αγορών χονδρικής για την επίλυση 

προβλημάτων σε επίπεδο λιανικής, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη ότι πολλές αγορές 

χονδρικής μπορούν να παρέχουν προϊόντα 

προηγούμενου σταδίου χονδρικής για μια 

συγκεκριμένη αγορά λιανικής, και 

αντιστρόφως, μια αγορά χονδρικής μπορεί 

να παρέχει προϊόντα προηγούμενου 

σταδίου χονδρικής για ποικίλες αγορές 

λιανικής. Επιπλέον, η δυναμική του 

ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη αγορά 

μπορεί να επηρεάζεται από αγορές που 

είναι συνεχόμενες, όχι όμως σε κάθετη 

σχέση, όπως μπορεί να ισχύει μεταξύ 

ορισμένων αγορών σταθερών και κινητών 

επικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να διενεργούν αυτήν την 

αξιολόγηση για κάθε μεμονωμένη αγορά 

χονδρικής για την οποία εξετάζεται το 

ενδεχόμενο ρύθμισης, αρχής γενομένης με 

διορθωτικά μέτρα για την πρόσβαση σε 

τεχνικά έργα υποδομής, διότι αυτά τα 

διορθωτικά μέτρα οδηγούν συνήθως σε πιο 

βιώσιμο ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων 

ανταγωνισμό υποδομών, και στη συνέχεια 

αναλύοντας οποιεσδήποτε υπό εξέταση 

αγορές χονδρικής που επιδέχονται εκ των 

προτέρων ρύθμιση, ανάλογα με την 

ενδεχόμενη καταλληλότητά τους για 

αντιμετώπιση εντοπισθέντων 

προβλημάτων ανταγωνισμού σε επίπεδο 

λιανικής. Όταν αποφασίζουν σχετικά με το 

συγκεκριμένο διορθωτικό μέτρο που 

πρέπει να επιβληθεί, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αξιολογούν τη δυνατότητα τεχνικής 

εφαρμογής του και να διενεργούν ανάλυση 

κόστους-οφέλους, έχοντας υπόψη το 

βαθμό καταλληλότητάς του για την 

αντιμετώπιση των εντοπισθέντων 

προβλημάτων ανταγωνισμού σε επίπεδο 

λιανικής. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες 

της επιβολής οποιουδήποτε συγκεκριμένου 

διορθωτικού μέτρου το οποίο, εάν είναι 

εφικτό μόνο για ορισμένες τοπολογίες 

(157) Κατά την αξιολόγηση της ρύθμισης 

αγορών χονδρικής για την επίλυση 

προβλημάτων σε επίπεδο λιανικής, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη ότι πολλές αγορές 

χονδρικής μπορούν να παρέχουν προϊόντα 

προηγούμενου σταδίου χονδρικής για μια 

συγκεκριμένη αγορά λιανικής, και 

αντιστρόφως, μια αγορά χονδρικής μπορεί 

να παρέχει προϊόντα προηγούμενου 

σταδίου χονδρικής για ποικίλες αγορές 

λιανικής. Επιπλέον, η δυναμική του 

ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη αγορά 

μπορεί να επηρεάζεται από αγορές που 

είναι συνεχόμενες, όχι όμως σε κάθετη 

σχέση, όπως μπορεί να ισχύει μεταξύ 

ορισμένων αγορών σταθερών και κινητών 

επικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να διενεργούν αυτήν την 

αξιολόγηση για κάθε μεμονωμένη αγορά 

χονδρικής για την οποία εξετάζεται το 

ενδεχόμενο ρύθμισης, εξετάζοντας εάν 

είναι καταλληλότερα τα διορθωτικά μέτρα 

για την πρόσβαση σε τεχνικά έργα 

υποδομής, διότι αυτά τα διορθωτικά μέτρα 

οδηγούν συνήθως σε πιο βιώσιμο 

ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων ανταγωνισμό 

υποδομών, αλλά ταυτόχρονα εξαρτώνται 

από τη διαθεσιμότητα ή την ύπαρξη 

πρακτικών περιορισμών, ή τα 

διορθωτικά μέτρα για την πρόσβαση σε 

συναφείς ευκολίες, και στη συνέχεια 

αναλύοντας οποιεσδήποτε υπό εξέταση 

αγορές χονδρικής που επιδέχονται εκ των 

προτέρων ρύθμιση, ανάλογα με την 

ενδεχόμενη καταλληλότητά τους για 

αντιμετώπιση εντοπισθέντων 

προβλημάτων ανταγωνισμού σε επίπεδο 

λιανικής. Όταν αποφασίζουν σχετικά με το 

συγκεκριμένο διορθωτικό μέτρο που 

πρέπει να επιβληθεί, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αξιολογούν τη δυνατότητα τεχνικής 

εφαρμογής του και να διενεργούν ανάλυση 

κόστους-οφέλους, έχοντας υπόψη το 

βαθμό καταλληλότητάς του για την 

αντιμετώπιση των εντοπισθέντων 

προβλημάτων ανταγωνισμού σε επίπεδο 
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δικτύου, θα μπορούσε να αποτελέσει 

αντικίνητρο για την ανάπτυξη δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας προς το 

συμφέρον των τελικών χρηστών. Σε κάθε 

στάδιο της αξιολόγησης, πριν η εθνική 

ρυθμιστική αρχή αποφασίσει αν θα πρέπει 

να επιβληθεί οποιοδήποτε πρόσθετο 

διορθωτικό μέτρο στον φορέα 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά, θα πρέπει να επιδιώκει να 

διαπιστώσει αν η σχετική αγορά λιανικής 

θα ήταν πραγματικά ανταγωνιστική με 

βάση οποιεσδήποτε συναφείς εμπορικές 

ρυθμίσεις ή άλλες περιστάσεις της αγοράς 

χονδρικής, καθώς και άλλα είδη 

κανονιστικών ρυθμίσεων που είναι ήδη σε 

ισχύ, όπως, για παράδειγμα, υποχρεώσεις 

γενικής πρόσβασης σε μη αναπαραγώγιμα 

πάγια στοιχεία ή υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 

2014/61/ΕΕ και με βάση οποιαδήποτε 

κανονιστική ρύθμιση έχει ήδη κριθεί ως 

ενδεδειγμένη από την εθνική ρυθμιστική 

αρχή για φορέα εκμετάλλευσης με 

σημαντική ισχύ στην αγορά. Ακόμη και αν 

οι διαφορές αυτές δεν έχουν ως 

αποτέλεσμα τον ορισμό διακριτών 

γεωγραφικών αγορών, μπορούν να 

δικαιολογήσουν τη διαφοροποίηση των 

ενδεδειγμένων διορθωτικών μέτρων που 

επιβάλλονται με βάση τη διαφοροποιημένη 

ένταση των ανταγωνιστικών περιορισμών. 

λιανικής, και τη δυνατότητα για βιώσιμο 

ανταγωνισμό βάσει της διαφοροποίησης 

και της τεχνολογικής ουδετερότητας. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες της 

επιβολής οποιουδήποτε συγκεκριμένου 

διορθωτικού μέτρου το οποίο, εάν είναι 

εφικτό μόνο για ορισμένες τοπολογίες 

δικτύου, θα μπορούσε να αποτελέσει 

αντικίνητρο για την ανάπτυξη δικτύων 

πολύ υψηλής χωρητικότητας προς το 

συμφέρον των τελικών χρηστών. 

Επιπροσθέτως, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να παρέχουν μέσω των 

επιβαλλομένων διορθωτικών μέτρων, και 

ει δυνατόν πριν από την ανάπτυξη των 

υποδομών, κίνητρα για την ανάπτυξη 

μιας ευέλικτης και ανοικτής 

αρχιτεκτονικής δικτύου, που θα 

περιόριζαν τελικά τον φόρτο και την 

πολυπλοκότητα των διορθωτικών μέτρων 

που θα επιβληθούν σε μεταγενέστερο 

στάδιο. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης, 

πριν η εθνική ρυθμιστική αρχή αποφασίσει 

αν θα πρέπει να επιβληθεί οποιοδήποτε 

πρόσθετο διορθωτικό μέτρο στον φορέα 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά, θα πρέπει να επιδιώκει να 

διαπιστώσει αν οι σχετικές αγορές θα ήταν 

πραγματικά ανταγωνιστικές με βάση 

οποιεσδήποτε συναφείς εμπορικές 

ρυθμίσεις ή άλλες περιστάσεις της αγοράς 

χονδρικής, καθώς και άλλα είδη 

κανονιστικών ρυθμίσεων που είναι ήδη σε 

ισχύ, όπως, για παράδειγμα, υποχρεώσεις 

γενικής πρόσβασης σε μη αναπαραγώγιμα 

πάγια στοιχεία ή υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 

2014/61/ΕΕ και με βάση οποιαδήποτε 

κανονιστική ρύθμιση έχει ήδη κριθεί ως 

ενδεδειγμένη από την εθνική ρυθμιστική 

αρχή για φορέα εκμετάλλευσης με 

σημαντική ισχύ στην αγορά. Ακόμη και αν 

οι διαφορές αυτές δεν έχουν ως 

αποτέλεσμα τον ορισμό διακριτών 

γεωγραφικών αγορών, μπορούν να 

δικαιολογήσουν τη διαφοροποίηση των 

ενδεδειγμένων διορθωτικών μέτρων που 
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επιβάλλονται με βάση τη διαφοροποιημένη 

ένταση των ανταγωνιστικών περιορισμών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 164 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(164) Κατά την εξέταση της 

αναλογικότητας των προς επιβολή 

υποχρεώσεων και όρων, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες 

ανταγωνισμού που επικρατούν στους 

διάφορους τομείς εντός των αντιστοίχων 

κρατών μελών, και ιδίως τα αποτελέσματα 

της γεωγραφικής έρευνας που διεξάγεται 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

(164) Κατά την εξέταση της 

αναλογικότητας των προς επιβολή 

υποχρεώσεων και όρων, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες 

ανταγωνισμού που επικρατούν στους 

διάφορους τομείς εντός των αντιστοίχων 

κρατών μελών, και ιδίως τα αποτελέσματα 

της γεωγραφικής έρευνας που διεξάγεται 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν 

ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν στους 

φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 

στην αγορά είναι αποτελεσματικές. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 

θεσπίσουν εκ των προτέρων συστήματα 

ποινών που θα εφαρμόζονται στην 

περίπτωση παράβασης των εν λόγω 

υποχρεώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 164 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(164) Κατά την εξέταση της 

αναλογικότητας των προς επιβολή 

υποχρεώσεων και όρων, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες 

ανταγωνισμού που επικρατούν στους 

διάφορους τομείς εντός των αντιστοίχων 

κρατών μελών, και ιδίως τα αποτελέσματα 

της γεωγραφικής έρευνας που διεξάγεται 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

(164) Κατά την εξέταση της 

αναλογικότητας των προς επιβολή 

υποχρεώσεων και όρων, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες 

ανταγωνισμού που επικρατούν στους 

διάφορους τομείς εντός των αντιστοίχων 

κρατών μελών, και ιδίως τα αποτελέσματα 

της γεωγραφικής έρευνας που διεξάγεται 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 

φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 

στην αγορά θα συμμορφωθούν με τις 

υποχρεώσεις τους, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές δύνανται να προβλέψουν την 

επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

παραβιάσεων. 

Or. de 

 

Τροπολογία   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 172 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(172) Τα πάγια στοιχεία που αφορούν 

τεχνικά έργα υποδομής και μπορούν να 

φιλοξενήσουν δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχουν ζωτική σημασία για 

την επιτυχή ανάπτυξη νέων δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας λόγω του υψηλού 

κόστους επικάλυψής τους και των 

σημαντικών εξοικονομήσεων που 

μπορούν να γίνουν όταν είναι δυνατό να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, 

επιπλέον των κανόνων για την υλική 

υποδομή που ορίζονται στην οδηγία 

2014/61/ΕΕ, είναι αναγκαίο ειδικό 

διορθωτικό μέτρο σε εκείνες τις 

διαγράφεται 
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περιπτώσεις όπου πάγια στοιχεία που 

αφορούν τεχνικά έργα υποδομής ανήκουν 

σε φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος έχει 

οριστεί ως κατέχων σημαντική ισχύ στην 

αγορά. Όταν υφίστανται πάγια στοιχεία 

που αφορούν τεχνικά έργα υποδομής και 

είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, το θετικό 

αποτέλεσμα της επίτευξης 

αποτελεσματικής πρόσβασης σε αυτά για 

την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υποδομών 

είναι πολύ υψηλό και, ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι η 

πρόσβαση στα εν λόγω πάγια στοιχεία 

μπορεί να χρησιμοποιείται ως αυτοτελές 

διορθωτικό μέτρο για τη βελτίωση της 

δυναμικής του ανταγωνισμού και της 

ανάπτυξης σε κάθε κατάντη αγορά, το 

οποίο θα πρέπει να εξετάζεται πριν από 

την αξιολόγηση της ανάγκης να 

επιβληθούν οποιαδήποτε άλλα πιθανά 

διορθωτικά μέτρα, και όχι απλώς ως 

επικουρικό διορθωτικό μέτρο για άλλα 

προϊόντα ή υπηρεσίες χονδρικής ή ως 

διορθωτικό μέτρο περιορισμένο σε 

επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αυτών 

των άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών 

χονδρικής. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να αποτιμούν τα 

επαναχρησιμοποιήσιμα παραδοσιακά 

πάγια στοιχεία με βάση τη ρυθμιστική 

λογιστική αξία, μετά την αφαίρεση της 

σωρευμένης απόσβεσης κατά τη στιγμή 

του υπολογισμού, τιμαριθμοποιημένη με 

κατάλληλο δείκτη τιμών, όπως ο δείκτης 

τιμών λιανικής, και εξαιρουμένων των 

πάγιων στοιχείων που έχουν αποσβεσθεί 

πλήρως, κατά τη διάρκεια περιόδου 

τουλάχιστον 40 ετών, αλλά εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούνται. 

Or. en 

 

Τροπολογία   256 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 172 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(172) Τα πάγια στοιχεία που αφορούν 

τεχνικά έργα υποδομής και μπορούν να 

φιλοξενήσουν δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχουν ζωτική σημασία για 

την επιτυχή ανάπτυξη νέων δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας λόγω του υψηλού 

κόστους επικάλυψής τους και των 

σημαντικών εξοικονομήσεων που μπορούν 

να γίνουν όταν είναι δυνατό να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, 

επιπλέον των κανόνων για την υλική 

υποδομή που ορίζονται στην οδηγία 

2014/61/ΕΕ, είναι αναγκαίο ειδικό 

διορθωτικό μέτρο σε εκείνες τις 

περιπτώσεις όπου πάγια στοιχεία που 

αφορούν τεχνικά έργα υποδομής ανήκουν 

σε φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος έχει 

οριστεί ως κατέχων σημαντική ισχύ στην 

αγορά. Όταν υφίστανται πάγια στοιχεία 

που αφορούν τεχνικά έργα υποδομής και 

είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, το θετικό 

αποτέλεσμα της επίτευξης 

αποτελεσματικής πρόσβασης σε αυτά για 

την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υποδομών 

είναι πολύ υψηλό και, ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι η 

πρόσβαση στα εν λόγω πάγια στοιχεία 

μπορεί να χρησιμοποιείται ως αυτοτελές 

διορθωτικό μέτρο για τη βελτίωση της 

δυναμικής του ανταγωνισμού και της 

ανάπτυξης σε κάθε κατάντη αγορά, το 

οποίο θα πρέπει να εξετάζεται πριν από 

την αξιολόγηση της ανάγκης να 

επιβληθούν οποιαδήποτε άλλα πιθανά 

διορθωτικά μέτρα, και όχι απλώς ως 

επικουρικό διορθωτικό μέτρο για άλλα 

προϊόντα ή υπηρεσίες χονδρικής ή ως 

διορθωτικό μέτρο περιορισμένο σε 

επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αυτών των 

άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών χονδρικής. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αποτιμούν τα επαναχρησιμοποιήσιμα 

παραδοσιακά πάγια στοιχεία με βάση τη 

ρυθμιστική λογιστική αξία, μετά την 

(172) Τα πάγια στοιχεία που αφορούν 

τεχνικά έργα υποδομής και μπορούν να 

φιλοξενήσουν δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχουν ζωτική σημασία για 

την επιτυχή ανάπτυξη νέων δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας λόγω του υψηλού 

κόστους επικάλυψής τους και των 

σημαντικών εξοικονομήσεων που μπορούν 

να γίνουν όταν είναι δυνατό να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, 

επιπλέον των κανόνων για την υλική 

υποδομή που ορίζονται στην οδηγία 

2014/61/ΕΕ, είναι αναγκαίο ειδικό 

διορθωτικό μέτρο σε εκείνες τις 

περιπτώσεις όπου πάγια στοιχεία που 

αφορούν τεχνικά έργα υποδομής ανήκουν 

σε φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος έχει 

οριστεί ως κατέχων σημαντική ισχύ στην 

αγορά. Όταν υφίστανται πάγια στοιχεία 

που αφορούν τεχνικά έργα υποδομής και 

είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, το θετικό 

αποτέλεσμα της επίτευξης 

αποτελεσματικής πρόσβασης σε αυτά για 

την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υποδομών 

είναι πολύ υψηλό και, ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι η 

πρόσβαση στα εν λόγω πάγια στοιχεία 

μπορεί να χρησιμοποιείται ως αυτοτελές 

διορθωτικό μέτρο για τη βελτίωση της 

δυναμικής του ανταγωνισμού και της 

ανάπτυξης σε κάθε κατάντη αγορά, το 

οποίο θα πρέπει να εξετάζεται πριν από 

την αξιολόγηση της ανάγκης να 

επιβληθούν οποιαδήποτε άλλα πιθανά 

διορθωτικά μέτρα, και όχι απλώς ως 

επικουρικό διορθωτικό μέτρο για άλλα 

προϊόντα ή υπηρεσίες χονδρικής ή ως 

διορθωτικό μέτρο περιορισμένο σε 

επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αυτών των 

άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών χονδρικής. 

Ωστόσο, η πρόσβαση σε τέτοια πάγια 

στοιχεία μπορεί να εμποδίζεται από 

φυσικούς περιορισμούς ή περιορισμένη 

διαθεσιμότητα, και για τον λόγο αυτόν θα 
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αφαίρεση της σωρευμένης απόσβεσης 

κατά τη στιγμή του υπολογισμού, 

τιμαριθμοποιημένη με κατάλληλο δείκτη 

τιμών, όπως ο δείκτης τιμών λιανικής, και 

εξαιρουμένων των πάγιων στοιχείων που 

έχουν αποσβεσθεί πλήρως, κατά τη 

διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 40 ετών, 

αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

πρέπει επίσης να εξεταστούν ισοδύναμα 

μέσα πρόσβασης όπως η πρόσβαση σε 

ανενεργές ίνες. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να αποτιμούν τα 

επαναχρησιμοποιήσιμα παραδοσιακά 

πάγια στοιχεία με βάση τη ρυθμιστική 

λογιστική αξία, μετά την αφαίρεση της 

σωρευμένης απόσβεσης κατά τη στιγμή 

του υπολογισμού, τιμαριθμοποιημένη με 

κατάλληλο δείκτη τιμών, όπως ο δείκτης 

τιμών λιανικής, και εξαιρουμένων των 

πάγιων στοιχείων που έχουν αποσβεσθεί 

πλήρως, κατά τη διάρκεια περιόδου 

τουλάχιστον 40 ετών, αλλά εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούνται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 172 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(172) Τα πάγια στοιχεία που αφορούν 

τεχνικά έργα υποδομής και μπορούν να 

φιλοξενήσουν δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχουν ζωτική σημασία για 

την επιτυχή ανάπτυξη νέων δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας λόγω του υψηλού 

κόστους επικάλυψής τους και των 

σημαντικών εξοικονομήσεων που μπορούν 

να γίνουν όταν είναι δυνατό να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, 

επιπλέον των κανόνων για την υλική 

υποδομή που ορίζονται στην οδηγία 

2014/61/ΕΕ, είναι αναγκαίο ειδικό 

διορθωτικό μέτρο σε εκείνες τις 

περιπτώσεις όπου πάγια στοιχεία που 

(172) Τα πάγια στοιχεία που αφορούν 

τεχνικά έργα υποδομής και μπορούν να 

φιλοξενήσουν δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή οι παθητικές υποδομές, 

όπως π.χ. οι ανενεργές καλωδιώσεις, 

έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχή 

ανάπτυξη νέων δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας λόγω του υψηλού κόστους 

επικάλυψής τους και των σημαντικών 

εξοικονομήσεων που μπορούν να γίνουν 

όταν είναι δυνατό να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, 

επιπλέον των κανόνων για την υλική 

υποδομή που ορίζονται στην οδηγία 

2014/61/ΕΕ, είναι αναγκαίο ειδικό 
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αφορούν τεχνικά έργα υποδομής ανήκουν 

σε φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος έχει 

οριστεί ως κατέχων σημαντική ισχύ στην 

αγορά. Όταν υφίστανται πάγια στοιχεία 

που αφορούν τεχνικά έργα υποδομής και 

είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, το θετικό 

αποτέλεσμα της επίτευξης 

αποτελεσματικής πρόσβασης σε αυτά για 

την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υποδομών 

είναι πολύ υψηλό και, ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι η 

πρόσβαση στα εν λόγω πάγια στοιχεία 

μπορεί να χρησιμοποιείται ως αυτοτελές 

διορθωτικό μέτρο για τη βελτίωση της 

δυναμικής του ανταγωνισμού και της 

ανάπτυξης σε κάθε κατάντη αγορά, το 

οποίο θα πρέπει να εξετάζεται πριν από 

την αξιολόγηση της ανάγκης να 

επιβληθούν οποιαδήποτε άλλα πιθανά 

διορθωτικά μέτρα, και όχι απλώς ως 

επικουρικό διορθωτικό μέτρο για άλλα 

προϊόντα ή υπηρεσίες χονδρικής ή ως 

διορθωτικό μέτρο περιορισμένο σε 

επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αυτών των 

άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών χονδρικής. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αποτιμούν τα επαναχρησιμοποιήσιμα 

παραδοσιακά πάγια στοιχεία με βάση τη 

ρυθμιστική λογιστική αξία, μετά την 

αφαίρεση της σωρευμένης απόσβεσης 

κατά τη στιγμή του υπολογισμού, 

τιμαριθμοποιημένη με κατάλληλο δείκτη 

τιμών, όπως ο δείκτης τιμών λιανικής, και 

εξαιρουμένων των πάγιων στοιχείων που 

έχουν αποσβεσθεί πλήρως, κατά τη 

διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 40 ετών, 

αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

διορθωτικό μέτρο σε εκείνες τις 

περιπτώσεις όπου πάγια στοιχεία που 

αφορούν τεχνικά έργα υποδομής ανήκουν 

σε φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος έχει 

οριστεί ως κατέχων σημαντική ισχύ στην 

αγορά. Όταν υφίστανται είτε πάγια 

στοιχεία που αφορούν τεχνικά έργα 

υποδομής είτε παθητικές υποδομές, και 

είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, το θετικό 

αποτέλεσμα της επίτευξης 

αποτελεσματικής πρόσβασης σε αυτά για 

την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υποδομών 

είναι πολύ υψηλό και, ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι η 

πρόσβαση στα εν λόγω πάγια στοιχεία 

μπορεί να χρησιμοποιείται ως αυτοτελές 

διορθωτικό μέτρο για τη βελτίωση της 

δυναμικής του ανταγωνισμού και της 

ανάπτυξης σε κάθε κατάντη αγορά, το 

οποίο θα πρέπει να εξετάζεται πριν από 

την αξιολόγηση της ανάγκης να 

επιβληθούν οποιαδήποτε άλλα πιθανά 

διορθωτικά μέτρα, και όχι απλώς ως 

επικουρικό διορθωτικό μέτρο για άλλα 

προϊόντα ή υπηρεσίες χονδρικής ή ως 

διορθωτικό μέτρο περιορισμένο σε 

επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αυτών των 

άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών χονδρικής. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αποτιμούν τα επαναχρησιμοποιήσιμα 

παραδοσιακά πάγια στοιχεία με βάση τη 

ρυθμιστική λογιστική αξία, μετά την 

αφαίρεση της σωρευμένης απόσβεσης 

κατά τη στιγμή του υπολογισμού, 

τιμαριθμοποιημένη με κατάλληλο δείκτη 

τιμών, όπως ο δείκτης τιμών λιανικής, και 

εξαιρουμένων των πάγιων στοιχείων που 

έχουν αποσβεσθεί πλήρως, κατά τη 

διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 40 ετών, 

αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

Or. de 

 

Τροπολογία   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 173 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(173) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει, όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις για 

την πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 

υποδομές, να εξασφαλίζουν ότι οι 

προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν τις 

περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 

απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 

ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 

απορρόφησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 

τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, 

προκειμένου να παρασχεθεί βεβαιότητα 

σχεδιασμού στους επενδυτές, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι ικανές 

να ορίσουν, εάν συντρέχει λόγος, όρους 

και προϋποθέσεις που χαρακτηρίζονται 

από συνέπεια σε ενδεδειγμένες περιόδους 

επανεξέτασης. Στην περίπτωση που οι 

έλεγχοι τιμών κρίνονται σκόπιμοι, αυτού 

του είδους οι όροι και προϋποθέσεις 

μπορούν να περιλαμβάνουν τιμολογιακές 

διευθετήσεις αναλόγως του όγκου ή της 

διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο και εφόσον δεν 

δημιουργούν διακρίσεις. Οιεσδήποτε 

προϋποθέσεις πρόσβασης επιβληθούν 

οφείλουν να συνάδουν με την ανάγκη 

διασφάλισης αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που 

προσφέρονται σε καταναλωτές και 

επιχειρήσεις. 

(173) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει, όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις για 

την πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 

υποδομές, να εξασφαλίζουν ότι οι 

προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν τις 

περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 

απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 

ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 

απορρόφησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 

τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, 

προκειμένου να παρασχεθεί βεβαιότητα 

σχεδιασμού στους επενδυτές, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι ικανές 

να ορίσουν, εάν συντρέχει λόγος, όρους 

και προϋποθέσεις που χαρακτηρίζονται 

από συνέπεια σε ενδεδειγμένες περιόδους 

επανεξέτασης. Στην περίπτωση που οι 

έλεγχοι τιμών κρίνονται σκόπιμοι, αυτού 

του είδους οι όροι και προϋποθέσεις 

μπορούν να περιλαμβάνουν τιμολογιακές 

διευθετήσεις αναλόγως του όγκου ή της 

διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο και εφόσον δεν 

δημιουργούν διακρίσεις. Οιεσδήποτε 

προϋποθέσεις πρόσβασης επιβληθούν 

οφείλουν να συνάδουν με την ανάγκη 

διασφάλισης αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που 

προσφέρονται σε καταναλωτές και 

επιχειρήσεις. Κάθε υποχρέωση πρέπει να 

αξιολογείται χωριστά· εκτός εξαιρέσεων, 

δεν υπάρχει ιεραρχία των υποχρεώσεων 

που δύνανται να επιβάλλουν οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με 

την αρχή της αναλογικότητας απαιτείται 

να επιβάλλεται υποχρέωση πρόσβασης 

και χρήσης συγκεκριμένου εξοπλισμού 

δικτύων μόνο στην περίπτωση που δεν 

ισχύει ή δεν φαίνεται να ισχύει 

υποχρέωση πρόσβασης σε πάγια στοιχεία 

που αφορούν τεχνικά έργα υποδομής. 
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Τροπολογία   259 

Michał Boni 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 173 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(173) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει, όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις για 

την πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 

υποδομές, να εξασφαλίζουν ότι οι 

προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν τις 

περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 

απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 

ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 

απορρόφησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 

τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, 

προκειμένου να παρασχεθεί βεβαιότητα 

σχεδιασμού στους επενδυτές, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι ικανές 

να ορίσουν, εάν συντρέχει λόγος, όρους 

και προϋποθέσεις που χαρακτηρίζονται 

από συνέπεια σε ενδεδειγμένες περιόδους 

επανεξέτασης. Στην περίπτωση που οι 

έλεγχοι τιμών κρίνονται σκόπιμοι, αυτού 

του είδους οι όροι και προϋποθέσεις 

μπορούν να περιλαμβάνουν τιμολογιακές 

διευθετήσεις αναλόγως του όγκου ή της 

διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο και εφόσον δεν 

δημιουργούν διακρίσεις. Οιεσδήποτε 

προϋποθέσεις πρόσβασης επιβληθούν 

οφείλουν να συνάδουν με την ανάγκη 

διασφάλισης αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που 

προσφέρονται σε καταναλωτές και 

επιχειρήσεις. 

(173) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει, όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις για 

την πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 

υποδομές, να εξασφαλίζουν ότι οι 

προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν τις 

περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 

απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 

ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 

απορρόφησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 

τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, 

προκειμένου να παρασχεθεί βεβαιότητα 

σχεδιασμού στους επενδυτές, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι ικανές 

να ορίσουν, εάν συντρέχει λόγος, όρους 

και προϋποθέσεις που χαρακτηρίζονται 

από συνέπεια σε ενδεδειγμένες περιόδους 

επανεξέτασης. Στην περίπτωση που οι 

έλεγχοι τιμών κρίνονται σκόπιμοι, αυτού 

του είδους οι όροι και προϋποθέσεις 

μπορούν να περιλαμβάνουν τιμολογιακές 

διευθετήσεις αναλόγως του όγκου ή της 

διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο και εφόσον δεν 

δημιουργούν διακρίσεις. Οιεσδήποτε 

προϋποθέσεις πρόσβασης επιβληθούν 

οφείλουν να συνάδουν με την ανάγκη 

διασφάλισης αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που 

προσφέρονται σε καταναλωτές και 

επιχειρήσεις. Κάθε υποχρέωση 

αξιολογείται χωριστά και δεν υπάρχει 

ιεράρχηση των διαφόρων υποχρεώσεων 

που μπορούν να επιβάλουν οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, με μία εξαίρεση. 
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Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, η υποχρέωση παροχής 

πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών 

δικτύου επιβάλλεται μόνο όταν η 

υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε 

τεχνικά έργα δεν είναι αποτελεσματική ή 

δεν είναι πιθανό να είναι αποτελεσματική. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασαφηνιστεί στην αιτιολογική σκέψη 173 ότι η υποχρέωση παροχής πρόσβασης και 

χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου επιβάλλεται μόνο όταν η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε 

τεχνικά έργα δεν είναι αποτελεσματική ή δεν είναι πιθανό να είναι αποτελεσματική. 

 

Τροπολογία   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 175 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(175) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

είναι δυνατό να αναμένονται δύο δίκτυα 

πρόσβασης σε μακρόπνοη βάση, οι 

τελικοί χρήστες είναι πιο πιθανό να 

επωφεληθούν από βελτιώσεις της 

ποιότητας του δικτύου, χάρη στον 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές, από 

ό,τι σε περιοχές όπου εξακολουθεί να 

υφίσταται ένα μόνο δίκτυο. Η επάρκεια 

του ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες 

παραμέτρους, όπως η τιμή και η επιλογή, 

είναι πιθανό να εξαρτάται από τις εθνικές 

και τοπικές συνθήκες ανταγωνισμού. 

Όταν τουλάχιστον ένας από τους φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχει 

πρόσβαση χονδρικής σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση υπό εύλογους 

εμπορικούς όρους που επιτρέπουν τον 

βιώσιμο ανταγωνισμό στην αγορά 

λιανικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δεν είναι πιθανό να χρειάζονται να 

επιβάλλουν ή να διατηρούν υποχρεώσεις 

διαγράφεται 
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πρόσβασης χονδρικής με βάση τη ΣΙΑ, 

πέραν της πρόσβασης σε τεχνικά έργα 

υποδομής, και επομένως μπορεί να 

δίνεται βάση στην εφαρμογή γενικών 

κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει κατά 

μείζονα λόγο όταν και οι δύο φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου προσφέρουν 

εύλογη εμπορική πρόσβαση χονδρικής. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

ενδέχεται να ενδείκνυται περισσότερο για 

τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

βασίζονται σε ειδική παρακολούθηση εκ 

των υστέρων. Όταν σε μακρόπνοη βάση 

είναι παρόντες ή αναμένεται να είναι 

παρόντες τρεις φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων πρόσβασης και να 

ανταγωνίζονται με βιώσιμο τρόπο στις 

ίδιες αγορές λιανικής και χονδρικής (π.χ. 

όπως μπορεί να συμβεί με τις αγορές 

κινητών επικοινωνιών και όπως μπορεί 

να συμβεί σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές για σταθερά ενσύρματα δίκτυα, 

ιδίως όταν υπάρχει αποτελεσματική 

πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής 

και/ή συνεπένδυση, κατά τρόπο ώστε 

τρεις ή περισσότεροι φορείς 

εκμετάλλευσης να έχουν τον ουσιαστικό 

έλεγχο των αναγκαίων πάγιων στοιχείων 

δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης 

λιανικής), οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα είναι λιγότερο πιθανό να 

προσδιορίζουν έναν φορέα εκμετάλλευσης 

ως κατέχοντα ΣΙΑ, εκτός αν προβαίνουν 

σε διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας 

θέσης, ή αν καθεμία από τις εν λόγω 

επιχειρήσεις διαθέτει σημαντική ισχύ σε 

διακριτές αγορές χονδρικής, όπως στην 

περίπτωση των αγορών τερματισμού 

φωνητικών κλήσεων. Η εφαρμογή των 

γενικών κανόνων ανταγωνισμού σε αυτές 

τις αγορές που χαρακτηρίζονται από 

βιώσιμο και αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές 

αναμένεται να επαρκεί. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Το κείμενο δεν λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα του BEREC σχετικά με τα προβλήματα που 

αφορούν τις αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται «κλειστά ολιγοπώλια». Σε αυτήν την αιτιολογική 

σκέψη δεν αντικατοπτρίζεται το συμπέρασμα του BEREC ότι «δύο δεν αρκούν». 

 

Τροπολογία   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 175 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(175) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

είναι δυνατό να αναμένονται δύο δίκτυα 

πρόσβασης σε μακρόπνοη βάση, οι 

τελικοί χρήστες είναι πιο πιθανό να 

επωφεληθούν από βελτιώσεις της 

ποιότητας του δικτύου, χάρη στον 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές, από 

ό,τι σε περιοχές όπου εξακολουθεί να 

υφίσταται ένα μόνο δίκτυο. Η επάρκεια 

του ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες 

παραμέτρους, όπως η τιμή και η επιλογή, 

είναι πιθανό να εξαρτάται από τις εθνικές 

και τοπικές συνθήκες ανταγωνισμού. 

Όταν τουλάχιστον ένας από τους φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχει 

πρόσβαση χονδρικής σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση υπό εύλογους 

εμπορικούς όρους που επιτρέπουν τον 

βιώσιμο ανταγωνισμό στην αγορά 

λιανικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δεν είναι πιθανό να χρειάζονται να 

επιβάλλουν ή να διατηρούν υποχρεώσεις 

πρόσβασης χονδρικής με βάση τη ΣΙΑ, 

πέραν της πρόσβασης σε τεχνικά έργα 

υποδομής, και επομένως μπορεί να 

δίνεται βάση στην εφαρμογή γενικών 

κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει κατά 

μείζονα λόγο όταν και οι δύο φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου προσφέρουν 

εύλογη εμπορική πρόσβαση χονδρικής. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

ενδέχεται να ενδείκνυται περισσότερο για 

διαγράφεται 
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τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

βασίζονται σε ειδική παρακολούθηση εκ 

των υστέρων. Όταν σε μακρόπνοη βάση 

είναι παρόντες ή αναμένεται να είναι 

παρόντες τρεις φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων πρόσβασης και να 

ανταγωνίζονται με βιώσιμο τρόπο στις 

ίδιες αγορές λιανικής και χονδρικής (π.χ. 

όπως μπορεί να συμβεί με τις αγορές 

κινητών επικοινωνιών και όπως μπορεί 

να συμβεί σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές για σταθερά ενσύρματα δίκτυα, 

ιδίως όταν υπάρχει αποτελεσματική 

πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής 

και/ή συνεπένδυση, κατά τρόπο ώστε 

τρεις ή περισσότεροι φορείς 

εκμετάλλευσης να έχουν τον ουσιαστικό 

έλεγχο των αναγκαίων πάγιων στοιχείων 

δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης 

λιανικής), οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα είναι λιγότερο πιθανό να 

προσδιορίζουν έναν φορέα εκμετάλλευσης 

ως κατέχοντα ΣΙΑ, εκτός αν προβαίνουν 

σε διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας 

θέσης, ή αν καθεμία από τις εν λόγω 

επιχειρήσεις διαθέτει σημαντική ισχύ σε 

διακριτές αγορές χονδρικής, όπως στην 

περίπτωση των αγορών τερματισμού 

φωνητικών κλήσεων. Η εφαρμογή των 

γενικών κανόνων ανταγωνισμού σε αυτές 

τις αγορές που χαρακτηρίζονται από 

βιώσιμο και αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές 

αναμένεται να επαρκεί. 

Or. en 

 

Τροπολογία   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 175 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(175) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

είναι δυνατό να αναμένονται δύο δίκτυα 

πρόσβασης σε μακρόπνοη βάση, οι 

τελικοί χρήστες είναι πιο πιθανό να 

επωφεληθούν από βελτιώσεις της 

ποιότητας του δικτύου, χάρη στον 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές, από 

ό,τι σε περιοχές όπου εξακολουθεί να 

υφίσταται ένα μόνο δίκτυο. Η επάρκεια 

του ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες 

παραμέτρους, όπως η τιμή και η επιλογή, 

είναι πιθανό να εξαρτάται από τις εθνικές 

και τοπικές συνθήκες ανταγωνισμού. 

Όταν τουλάχιστον ένας από τους φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχει 

πρόσβαση χονδρικής σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση υπό εύλογους 

εμπορικούς όρους που επιτρέπουν τον 

βιώσιμο ανταγωνισμό στην αγορά 

λιανικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δεν είναι πιθανό να χρειάζονται να 

επιβάλλουν ή να διατηρούν υποχρεώσεις 

πρόσβασης χονδρικής με βάση τη ΣΙΑ, 

πέραν της πρόσβασης σε τεχνικά έργα 

υποδομής, και επομένως μπορεί να 

δίνεται βάση στην εφαρμογή γενικών 

κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει κατά 

μείζονα λόγο όταν και οι δύο φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου προσφέρουν 

εύλογη εμπορική πρόσβαση χονδρικής. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

ενδέχεται να ενδείκνυται περισσότερο για 

τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

βασίζονται σε ειδική παρακολούθηση εκ 

των υστέρων. Όταν σε μακρόπνοη βάση 

είναι παρόντες ή αναμένεται να είναι 

παρόντες τρεις φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων πρόσβασης και να 

ανταγωνίζονται με βιώσιμο τρόπο στις 

ίδιες αγορές λιανικής και χονδρικής (π.χ. 

όπως μπορεί να συμβεί με τις αγορές 

κινητών επικοινωνιών και όπως μπορεί 

να συμβεί σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές για σταθερά ενσύρματα δίκτυα, 

ιδίως όταν υπάρχει αποτελεσματική 

πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής 

και/ή συνεπένδυση, κατά τρόπο ώστε 

τρεις ή περισσότεροι φορείς 

διαγράφεται 
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εκμετάλλευσης να έχουν τον ουσιαστικό 

έλεγχο των αναγκαίων πάγιων στοιχείων 

δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης 

λιανικής), οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα είναι λιγότερο πιθανό να 

προσδιορίζουν έναν φορέα εκμετάλλευσης 

ως κατέχοντα ΣΙΑ, εκτός αν προβαίνουν 

σε διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας 

θέσης, ή αν καθεμία από τις εν λόγω 

επιχειρήσεις διαθέτει σημαντική ισχύ σε 

διακριτές αγορές χονδρικής, όπως στην 

περίπτωση των αγορών τερματισμού 

φωνητικών κλήσεων. Η εφαρμογή των 

γενικών κανόνων ανταγωνισμού σε αυτές 

τις αγορές που χαρακτηρίζονται από 

βιώσιμο και αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές 

αναμένεται να επαρκεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Τροπολογία   263 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 175 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(175) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

είναι δυνατό να αναμένονται δύο δίκτυα 

πρόσβασης σε μακρόπνοη βάση, οι 

τελικοί χρήστες είναι πιο πιθανό να 

επωφεληθούν από βελτιώσεις της 

διαγράφεται 
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ποιότητας του δικτύου, χάρη στον 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές, από 

ό,τι σε περιοχές όπου εξακολουθεί να 

υφίσταται ένα μόνο δίκτυο. Η επάρκεια 

του ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες 

παραμέτρους, όπως η τιμή και η επιλογή, 

είναι πιθανό να εξαρτάται από τις εθνικές 

και τοπικές συνθήκες ανταγωνισμού. 

Όταν τουλάχιστον ένας από τους φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχει 

πρόσβαση χονδρικής σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση υπό εύλογους 

εμπορικούς όρους που επιτρέπουν τον 

βιώσιμο ανταγωνισμό στην αγορά 

λιανικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δεν είναι πιθανό να χρειάζονται να 

επιβάλλουν ή να διατηρούν υποχρεώσεις 

πρόσβασης χονδρικής με βάση τη ΣΙΑ, 

πέραν της πρόσβασης σε τεχνικά έργα 

υποδομής, και επομένως μπορεί να 

δίνεται βάση στην εφαρμογή γενικών 

κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει κατά 

μείζονα λόγο όταν και οι δύο φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου προσφέρουν 

εύλογη εμπορική πρόσβαση χονδρικής. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

ενδέχεται να ενδείκνυται περισσότερο για 

τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

βασίζονται σε ειδική παρακολούθηση εκ 

των υστέρων. Όταν σε μακρόπνοη βάση 

είναι παρόντες ή αναμένεται να είναι 

παρόντες τρεις φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων πρόσβασης και να 

ανταγωνίζονται με βιώσιμο τρόπο στις 

ίδιες αγορές λιανικής και χονδρικής (π.χ. 

όπως μπορεί να συμβεί με τις αγορές 

κινητών επικοινωνιών και όπως μπορεί 

να συμβεί σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές για σταθερά ενσύρματα δίκτυα, 

ιδίως όταν υπάρχει αποτελεσματική 

πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής 

και/ή συνεπένδυση, κατά τρόπο ώστε 

τρεις ή περισσότεροι φορείς 

εκμετάλλευσης να έχουν τον ουσιαστικό 

έλεγχο των αναγκαίων πάγιων στοιχείων 

δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης 

λιανικής), οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα είναι λιγότερο πιθανό να 
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προσδιορίζουν έναν φορέα εκμετάλλευσης 

ως κατέχοντα ΣΙΑ, εκτός αν προβαίνουν 

σε διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας 

θέσης, ή αν καθεμία από τις εν λόγω 

επιχειρήσεις διαθέτει σημαντική ισχύ σε 

διακριτές αγορές χονδρικής, όπως στην 

περίπτωση των αγορών τερματισμού 

φωνητικών κλήσεων. Η εφαρμογή των 

γενικών κανόνων ανταγωνισμού σε αυτές 

τις αγορές που χαρακτηρίζονται από 

βιώσιμο και αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές 

αναμένεται να επαρκεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Τροπολογία   264 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 175 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(175) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

είναι δυνατό να αναμένονται δύο δίκτυα 

πρόσβασης σε μακρόπνοη βάση, οι 

τελικοί χρήστες είναι πιο πιθανό να 

επωφεληθούν από βελτιώσεις της 

ποιότητας του δικτύου, χάρη στον 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές, από 

ό,τι σε περιοχές όπου εξακολουθεί να 

υφίσταται ένα μόνο δίκτυο. Η επάρκεια 

διαγράφεται 
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του ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες 

παραμέτρους, όπως η τιμή και η επιλογή, 

είναι πιθανό να εξαρτάται από τις εθνικές 

και τοπικές συνθήκες ανταγωνισμού. 

Όταν τουλάχιστον ένας από τους φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχει 

πρόσβαση χονδρικής σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση υπό εύλογους 

εμπορικούς όρους που επιτρέπουν τον 

βιώσιμο ανταγωνισμό στην αγορά 

λιανικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δεν είναι πιθανό να χρειάζονται να 

επιβάλλουν ή να διατηρούν υποχρεώσεις 

πρόσβασης χονδρικής με βάση τη ΣΙΑ, 

πέραν της πρόσβασης σε τεχνικά έργα 

υποδομής, και επομένως μπορεί να 

δίνεται βάση στην εφαρμογή γενικών 

κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει κατά 

μείζονα λόγο όταν και οι δύο φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου προσφέρουν 

εύλογη εμπορική πρόσβαση χονδρικής. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

ενδέχεται να ενδείκνυται περισσότερο για 

τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

βασίζονται σε ειδική παρακολούθηση εκ 

των υστέρων. Όταν σε μακρόπνοη βάση 

είναι παρόντες ή αναμένεται να είναι 

παρόντες τρεις φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων πρόσβασης και να 

ανταγωνίζονται με βιώσιμο τρόπο στις 

ίδιες αγορές λιανικής και χονδρικής (π.χ. 

όπως μπορεί να συμβεί με τις αγορές 

κινητών επικοινωνιών και όπως μπορεί 

να συμβεί σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές για σταθερά ενσύρματα δίκτυα, 

ιδίως όταν υπάρχει αποτελεσματική 

πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής 

και/ή συνεπένδυση, κατά τρόπο ώστε 

τρεις ή περισσότεροι φορείς 

εκμετάλλευσης να έχουν τον ουσιαστικό 

έλεγχο των αναγκαίων πάγιων στοιχείων 

δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης 

λιανικής), οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα είναι λιγότερο πιθανό να 

προσδιορίζουν έναν φορέα εκμετάλλευσης 

ως κατέχοντα ΣΙΑ, εκτός αν προβαίνουν 

σε διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας 

θέσης, ή αν καθεμία από τις εν λόγω 
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επιχειρήσεις διαθέτει σημαντική ισχύ σε 

διακριτές αγορές χονδρικής, όπως στην 

περίπτωση των αγορών τερματισμού 

φωνητικών κλήσεων. Η εφαρμογή των 

γενικών κανόνων ανταγωνισμού σε αυτές 

τις αγορές που χαρακτηρίζονται από 

βιώσιμο και αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές 

αναμένεται να επαρκεί. 

Or. en 

 

Τροπολογία   265 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 175 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(175) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

είναι δυνατό να αναμένονται δύο δίκτυα 

πρόσβασης σε μακρόπνοη βάση, οι τελικοί 

χρήστες είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν 

από βελτιώσεις της ποιότητας του δικτύου, 

χάρη στον ανταγωνισμό με βάση τις 

υποδομές, από ό,τι σε περιοχές όπου 

εξακολουθεί να υφίσταται ένα μόνο 

δίκτυο. Η επάρκεια του ανταγωνισμού σε 

σχέση με άλλες παραμέτρους, όπως η τιμή 

και η επιλογή, είναι πιθανό να εξαρτάται 

από τις εθνικές και τοπικές συνθήκες 

ανταγωνισμού. Όταν τουλάχιστον ένας από 

τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου 

παρέχει πρόσβαση χονδρικής σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση υπό εύλογους 

εμπορικούς όρους που επιτρέπουν τον 

βιώσιμο ανταγωνισμό στην αγορά 

λιανικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν 

είναι πιθανό να χρειάζονται να επιβάλλουν 

ή να διατηρούν υποχρεώσεις πρόσβασης 

χονδρικής με βάση τη ΣΙΑ, πέραν της 

πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδομής, και 

επομένως μπορεί να δίνεται βάση στην 

εφαρμογή γενικών κανόνων 

ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει κατά μείζονα 

(175) Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

είναι δυνατό να αναμένονται δύο δίκτυα 

πρόσβασης σε μακρόπνοη βάση, οι τελικοί 

χρήστες είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν 

από βελτιώσεις της ποιότητας του δικτύου, 

χάρη στον ανταγωνισμό με βάση τις 

υποδομές, από ό,τι σε περιοχές όπου 

εξακολουθεί να υφίσταται ένα μόνο 

δίκτυο. Η επάρκεια του ανταγωνισμού σε 

σχέση με άλλες παραμέτρους, όπως η τιμή 

και η επιλογή, είναι πιθανό να εξαρτάται 

από τις εθνικές και τοπικές συνθήκες 

ανταγωνισμού. Όταν τουλάχιστον ένας από 

τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου 

παρέχει πρόσβαση χονδρικής σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση υπό εύλογους 

εμπορικούς όρους που επιτρέπουν τον 

μακροπρόθεσμο βιώσιμο ανταγωνισμό 

στις σχετικές αγορές, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές δεν είναι πιθανό να 

χρειάζονται να επιβάλλουν ή να διατηρούν 

υποχρεώσεις πρόσβασης χονδρικής με 

βάση τη ΣΙΑ, πέραν της πρόσβασης σε 

τεχνικά έργα υποδομής, και επομένως 

μπορεί να δίνεται βάση στην εφαρμογή 

γενικών κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό 



 

AM\1122801EL.docx 149/186 PE602.947v01-00 

 EL 

λόγο όταν και οι δύο φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου προσφέρουν 

εύλογη εμπορική πρόσβαση χονδρικής. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ενδέχεται 

να ενδείκνυται περισσότερο για τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές να βασίζονται σε ειδική 

παρακολούθηση εκ των υστέρων. Όταν σε 

μακρόπνοη βάση είναι παρόντες ή 

αναμένεται να είναι παρόντες τρεις φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων πρόσβασης και να 

ανταγωνίζονται με βιώσιμο τρόπο στις 

ίδιες αγορές λιανικής και χονδρικής (π.χ. 

όπως μπορεί να συμβεί με τις αγορές 

κινητών επικοινωνιών και όπως μπορεί να 

συμβεί σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές 

για σταθερά ενσύρματα δίκτυα, ιδίως όταν 

υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση σε 

τεχνικά έργα υποδομής και/ή 

συνεπένδυση, κατά τρόπο ώστε τρεις ή 

περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης να 

έχουν τον ουσιαστικό έλεγχο των 

αναγκαίων πάγιων στοιχείων δικτύου για 

την κάλυψη της ζήτησης λιανικής), οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα είναι 

λιγότερο πιθανό να προσδιορίζουν έναν 

φορέα εκμετάλλευσης ως κατέχοντα ΣΙΑ, 

εκτός αν προβαίνουν σε διαπίστωση 

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, ή αν 

καθεμία από τις εν λόγω επιχειρήσεις 

διαθέτει σημαντική ισχύ σε διακριτές 

αγορές χονδρικής, όπως στην περίπτωση 

των αγορών τερματισμού φωνητικών 

κλήσεων. Η εφαρμογή των γενικών 

κανόνων ανταγωνισμού σε αυτές τις 

αγορές που χαρακτηρίζονται από βιώσιμο 

και αποτελεσματικό ανταγωνισμό με βάση 

τις υποδομές αναμένεται να επαρκεί. 

ισχύει κατά μείζονα λόγο όταν και οι δύο 

φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου 

προσφέρουν εύλογη εμπορική πρόσβαση 

χονδρικής. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις, ενδέχεται να ενδείκνυται 

περισσότερο για τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να βασίζονται σε ειδική 

παρακολούθηση εκ των υστέρων. Όταν σε 

μακρόπνοη βάση είναι παρόντες ή 

αναμένεται να είναι παρόντες τρεις φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων πρόσβασης και να 

ανταγωνίζονται με βιώσιμο τρόπο στις 

ίδιες αγορές λιανικής και χονδρικής (π.χ. 

όπως μπορεί να συμβεί με τις αγορές 

κινητών επικοινωνιών και όπως μπορεί να 

συμβεί σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές 

για σταθερά ενσύρματα δίκτυα, ιδίως όταν 

υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση σε 

τεχνικά έργα υποδομής και/ή 

συνεπένδυση, κατά τρόπο ώστε τρεις ή 

περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης να 

έχουν τον ουσιαστικό έλεγχο των 

αναγκαίων πάγιων στοιχείων δικτύου για 

την κάλυψη της ζήτησης λιανικής), οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα είναι 

λιγότερο πιθανό να προσδιορίζουν έναν 

φορέα εκμετάλλευσης ως κατέχοντα ΣΙΑ, 

εκτός αν προβαίνουν σε διαπίστωση 

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ή 

σοβαρών εμποδίων για την 

αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού, 

ή αν καθεμία από τις εν λόγω επιχειρήσεις 

διαθέτει σημαντική ισχύ σε διακριτές 

αγορές χονδρικής, όπως στην περίπτωση 

των αγορών τερματισμού φωνητικών 

κλήσεων. Η εφαρμογή των γενικών 

κανόνων ανταγωνισμού σε αυτές τις 

αγορές που χαρακτηρίζονται από βιώσιμο 

και αποτελεσματικό ανταγωνισμό με βάση 

τις υποδομές αναμένεται να επαρκεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 
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Τροπολογία   266 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 177 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(177) Ο έλεγχος των τιμών ενδέχεται να 

απαιτείται όταν από την ανάλυση 

συγκεκριμένης αγοράς προκύπτει 

ανεπαρκής ανταγωνισμός. Ιδιαίτερα, 

φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 

στην αγορά θα πρέπει να αποφεύγουν τη 

συμπίεση τιμών, κατά την οποία η διαφορά 

μεταξύ των λιανικών τιμών τους και των 

τιμών διασύνδεσης και/ή πρόσβασης που 

χρεώνουν σε ανταγωνιστές, οι οποίοι 

παρέχουν παρεμφερείς λιανικές υπηρεσίες, 

δεν επαρκεί για την εξασφάλιση βιώσιμου 

ανταγωνισμού. Όταν μια εθνική 

κανονιστική αρχή υπολογίζει το κόστος 

που συνεπάγεται η εγκατάσταση 

υπηρεσίας την οποία εντέλλεται η 

παρούσα οδηγία, είναι σκόπιμο να 

επιτρέπεται εύλογη απόδοση του 

επενδεδυμένου κεφαλαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων 

εργατικών και οικοδομικών δαπανών, με 

την ανάλογη προσαρμογή του κεφαλαίου, 

εφόσον χρειάζεται, ώστε να 

αντανακλώνται οι τρέχουσες αποτιμήσεις 

περιουσιακών στοιχείων και η 

αποδοτικότητα της λειτουργίας. Η 

μέθοδος ανάκτησης του κόστους θα πρέπει 

να αρμόζει στην περίπτωση, λαμβανομένης 

υπόψη της ανάγκης να προωθούνται η 

αποδοτικότητα, ο βιώσιμος ανταγωνισμός 

και η ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας και έτσι να 

μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους 

τελικούς χρήστες, ενώ θα πρέπει και να 

λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για 

προβλέψιμες και σταθερές τιμές χονδρικής 

προς όφελος όλων των φορέων 

εκμετάλλευσης που επιδιώκουν να 

(177) Ο έλεγχος των τιμών ενδέχεται να 

απαιτείται όταν από την ανάλυση 

συγκεκριμένης αγοράς προκύπτει 

ανεπαρκής ανταγωνισμός. Ιδιαίτερα, 

φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 

στην αγορά θα πρέπει να αποφεύγουν τη 

συμπίεση τιμών, κατά την οποία η διαφορά 

μεταξύ των λιανικών τιμών τους και των 

τιμών διασύνδεσης και/ή πρόσβασης που 

χρεώνουν σε ανταγωνιστές, οι οποίοι 

παρέχουν παρεμφερείς λιανικές υπηρεσίες, 

δεν επαρκεί για την εξασφάλιση βιώσιμου 

ανταγωνισμού. Η μέθοδος ανάκτησης του 

κόστους θα πρέπει να αρμόζει στην 

περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της 

ανάγκης να προωθούνται η αποδοτικότητα, 

ο βιώσιμος ανταγωνισμός και η ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και 

έτσι να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για 

τους τελικούς χρήστες, ενώ θα πρέπει και 

να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για 

προβλέψιμες και σταθερές τιμές χονδρικής 

προς όφελος όλων των φορέων 

εκμετάλλευσης που επιδιώκουν να 

αναπτύξουν νέα και ενισχυμένα δίκτυα, 

σύμφωνα με την καθοδήγηση της 

Επιτροπής37. 
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αναπτύξουν νέα και ενισχυμένα δίκτυα, 

σύμφωνα με την καθοδήγηση της 

Επιτροπής37. 

_________________ _________________ 

37 Σύσταση της Επιτροπής 2013/466/ΕΕ, 

της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με 

συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και 

μεθόδους υπολογισμού του κόστους για 

την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη 

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 

όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, ΕΕ L 

251 της 21.9.2013, σ. 13. 

37 Σύσταση της Επιτροπής 2013/466/ΕΕ, 

της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με 

συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και 

μεθόδους υπολογισμού του κόστους για 

την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη 

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 

όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, ΕΕ L 

251 της 21.9.2013, σ. 13. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   267 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 178 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(178) Λόγω αβεβαιότητας όσον αφορά 

τον βαθμό υλοποίησης της ζήτησης για 

παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 

επόμενης γενιάς, είναι σημαντικό για την 

προώθηση αποτελεσματικών επενδύσεων 

και καινοτομίας να παρέχεται στους 

φορείς εκμετάλλευσης που επενδύουν σε 

νέα ή αναβαθμισμένα δίκτυα ορισμένος 

βαθμός ευελιξίας στην τιμολόγηση. 

Προκειμένου να προλαμβάνονται οι 

υπερβολικές τιμές σε αγορές όπου 

υπάρχουν φορείς εκμετάλλευσης που 

ορίζονται ως κατέχοντες σημαντική ισχύ 

στην αγορά, η ευελιξία στην τιμολόγηση 

θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσθετες 

διασφαλίσεις για την προστασία του 

ανταγωνισμού και των συμφερόντων των 

διαγράφεται 
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τελικών χρηστών, όπως αυστηρές 

υποχρεώσεις μη διακριτικής 

μεταχείρισης, μέτρα για την εξασφάλιση 

της τεχνικής και οικονομικής 

αναπαραγωγιμότητας των προϊόντων 

προηγούμενου σταδίου, καθώς και 

αποδεδειγμένη πίεση στις τιμές λιανικής 

που προκύπτει από τον ανταγωνισμό 

υποδομών ή τιμή αναφοράς που απορρέει 

από άλλα ρυθμιζόμενα προϊόντα 

πρόσβασης, ή και τα δύο. Αυτές οι 

διασφαλίσεις του ανταγωνισμού δεν 

θίγουν τον προσδιορισμό από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές των λοιπών 

περιστάσεων υπό τις οποίες θα ήταν 

σκόπιμο να μην επιβάλλονται 

ρυθμιζόμενες τιμές πρόσβασης για 

ορισμένες εισροές χονδρικής, όπως όταν 

η υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης από 

τους τελικούς χρήστες ως προς την τιμή 

καθιστά ασύμφορη για τον φορέα 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά την εφαρμογή τιμών αισθητά πάνω 

από το επίπεδο ανταγωνισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 178 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(178) Λόγω αβεβαιότητας όσον αφορά 

τον βαθμό υλοποίησης της ζήτησης για 

παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης 

γενιάς, είναι σημαντικό για την προώθηση 

αποτελεσματικών επενδύσεων και 

καινοτομίας να παρέχεται στους φορείς 

(178) Λόγω αβεβαιότητας όσον αφορά 

τον βαθμό υλοποίησης της ζήτησης για 

παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης 

γενιάς, είναι σημαντικό για την προώθηση 

αποτελεσματικών επενδύσεων και 

καινοτομίας να παρέχεται στους φορείς 
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εκμετάλλευσης που επενδύουν σε νέα ή 

αναβαθμισμένα δίκτυα ορισμένος βαθμός 

ευελιξίας στην τιμολόγηση. Προκειμένου 

να προλαμβάνονται οι υπερβολικές τιμές 

σε αγορές όπου υπάρχουν φορείς 

εκμετάλλευσης που ορίζονται ως 

κατέχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, η 

ευελιξία στην τιμολόγηση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από πρόσθετες διασφαλίσεις 

για την προστασία του ανταγωνισμού και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

όπως αυστηρές υποχρεώσεις μη 

διακριτικής μεταχείρισης, μέτρα για την 

εξασφάλιση της τεχνικής και οικονομικής 

αναπαραγωγιμότητας των προϊόντων 

προηγούμενου σταδίου, καθώς και 

αποδεδειγμένη πίεση στις τιμές λιανικής 

που προκύπτει από τον ανταγωνισμό 

υποδομών ή τιμή αναφοράς που απορρέει 

από άλλα ρυθμιζόμενα προϊόντα 

πρόσβασης, ή και τα δύο. Αυτές οι 

διασφαλίσεις του ανταγωνισμού δεν θίγουν 

τον προσδιορισμό από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές των λοιπών 

περιστάσεων υπό τις οποίες θα ήταν 

σκόπιμο να μην επιβάλλονται 

ρυθμιζόμενες τιμές πρόσβασης για 

ορισμένες εισροές χονδρικής, όπως όταν η 

υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης από τους 

τελικούς χρήστες ως προς την τιμή 

καθιστά ασύμφορη για τον φορέα 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά την εφαρμογή τιμών αισθητά πάνω 

από το επίπεδο ανταγωνισμού. 

εκμετάλλευσης που επενδύουν σε νέα ή 

αναβαθμισμένα δίκτυα ορισμένος βαθμός 

ευελιξίας στην τιμολόγηση. Προκειμένου 

να προλαμβάνονται οι υπερβολικές τιμές 

σε αγορές όπου υπάρχουν φορείς 

εκμετάλλευσης που ορίζονται ως 

κατέχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, η 

ευελιξία στην τιμολόγηση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από πρόσθετες διασφαλίσεις 

για την προστασία του ανταγωνισμού και 

των συμφερόντων των τελικών χρηστών, 

όπως αποτελεσματικές υποχρεώσεις μη 

διακριτικής μεταχείρισης, μέτρα για την 

εξασφάλιση της τεχνικής και οικονομικής 

αναπαραγωγιμότητας των προϊόντων 

προηγούμενου σταδίου, καθώς και 

αποδεδειγμένη πίεση στις τιμές λιανικής 

που προκύπτει από τον ανταγωνισμό 

υποδομών. Για τον σκοπό αυτό, είναι 

σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τυχόν 

μέτρα διασφάλισης που περιορίζουν την 

ευελιξία τιμολόγησης δεν επηρεάζουν 

αρνητικά τις επενδύσεις σε νέα ή 

αναβαθμισμένα δίκτυα. Αυτό 

προϋποθέτει μεταξύ άλλων ότι οι έλεγχοι 

τιμών με βάση τις τιμές λιανικής δεν 

πρέπει να οδηγούν σε ένα επίπεδο 

ρυθμισμένων τιμών χονδρικής που δεν 

επιτρέπει την ανάκτηση των δαπανών, οι 

οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη και 

τη λειτουργία νέων δικτύων, και 

συνακόλουθα σε μια κατάσταση όπου ο 

φορέας εκμετάλλευσης που επενδύει 

βρίσκεται σε χειρότερη θέση από τους 

αιτούντες πρόσβαση που δεν 

πραγματοποιούν επενδύσεις. Αυτές οι 

διασφαλίσεις του ανταγωνισμού δεν θίγουν 

τον προσδιορισμό από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές των λοιπών 

περιστάσεων υπό τις οποίες θα ήταν 

σκόπιμο να μην επιβάλλονται 

ρυθμιζόμενες τιμές πρόσβασης για 

ορισμένες εισροές χονδρικής, όπως όταν η 

υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης από τους 

τελικούς χρήστες ως προς την τιμή 

καθιστά ασύμφορη για τον φορέα 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά την εφαρμογή τιμών αισθητά πάνω 
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από το επίπεδο ανταγωνισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 180 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(180) Το σύστημα χρέωσης στην Ένωση 

για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων 

χονδρικής βασίζεται στο σύστημα 

χρέωσης δικτύου καλούντος. Από 

ανάλυση της δυνατότητας 

υποκατάστασης μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης προκύπτει ότι, επί του παρόντος 

ή στο ορατό μέλλον, δεν υπάρχουν ακόμη 

υποκατάστατα σε επίπεδο χονδρικής που 

ενδεχομένως να περιορίζουν τον 

καθορισμό τελών τερματισμού σε 

δεδομένο δίκτυο. Λαμβανομένου υπόψη 

του αμφίδρομου χαρακτήρα πρόσβασης 

των αγορών τερματισμού, στα περαιτέρω 

προβλήματα ανταγωνισμού 

συγκαταλέγονται οι διεπιδοτήσεις μεταξύ 

φορέων εκμετάλλευσης. Αυτά τα 

δυνητικά προβλήματα ανταγωνισμού 

είναι κοινά στις αγορές τερματισμού, 

τόσο σταθερών όσο και κινητών 

φωνητικών κλήσεων. Ως εκ τούτου, υπό 

το πρίσμα της ικανότητας και των 

κινήτρων των φορέων εκμετάλλευσης 

τερματισμού να αυξήσουν τις τιμές 

σημαντικά πάνω από το κόστος, η 

κοστοστρέφεια θεωρείται η 

καταλληλότερη μεσοπρόθεσμη 

αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 181 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(181) Προκειμένου να μειωθεί η 

κανονιστική επιβάρυνση για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ανταγωνισμού σχετικά με τον τερματισμό 

φωνητικών κλήσεων χονδρικής με 

συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την 

Ένωση, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καθορίσει κοινή προσέγγιση ως βάση για 

τον καθορισμό των υποχρεώσεων ελέγχου 

τιμών, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί 

με δεσμευτική κοινή μεθοδολογία που θα 

προσδιοριστεί από την Επιτροπή και με 

τεχνική καθοδήγηση που θα πρέπει να 

αναπτυχθεί από τον BEREC. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 182 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(182) Για την απλούστευση του 

καθορισμού τους και τη διευκόλυνση της 

επιβολής τους, κατά περίπτωση, τα τέλη 

τερματισμού φωνητικών κλήσεων 

χονδρικής σε αγορές σταθερών και 

κινητών επικοινωνιών στην Ένωση 

πρέπει να καθορίζονται με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. Η παρούσα οδηγία 

θα πρέπει να καθορίσει τα λεπτομερή 

κριτήρια και τις παραμέτρους βάσει των 

οποίων καθορίζονται οι τιμές των τελών 

τερματισμού φωνητικών κλήσεων. Κατά 

την εφαρμογή αυτής της δέσμης 

κριτηρίων και παραμέτρων, η Επιτροπή 

διαγράφεται 
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θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ 

άλλων, ότι θα πρέπει να καλύπτονται 

μόνο οι δαπάνες που είναι πρόσθετες 

στην παροχή των υπηρεσιών 

τερματισμού κλήσεων χονδρικής· ότι τα 

τέλη χρήσης ραδιοφάσματος εξαρτώνται 

από τους συνδρομητές και όχι από την 

κυκλοφορία και θα πρέπει, ως εκ τούτου, 

να αποκλείονται, καθώς και ότι το 

πρόσθετο ραδιοφάσμα διατίθεται κυρίως 

για δεδομένα και, επομένως, δεν αφορά 

την πρόσθετη παροχή του τερματισμού 

κλήσεων· ότι αναγνωρίζεται πως, ενώ σε 

κινητά δίκτυα η ελάχιστη αποδοτική 

κλίμακα εκτιμάται σε επίπεδο μεριδίου 

αγοράς τουλάχιστον 20 %, στα σταθερά 

δίκτυα μικρότεροι φορείς εκμετάλλευσης 

μπορούν να επιτύχουν τις ίδιες αποδόσεις 

και την ίδια παραγωγή στο ίδιο μοναδιαίο 

κόστος με τον αποδοτικό φορέα 

εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους. Κατά τον καθορισμό του 

ακριβούς μέγιστου τέλους, η Επιτροπή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη 

στάθμιση ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο 

συνολικός αριθμός τελικών χρηστών σε 

κάθε κράτος μέλος, όταν αυτό απαιτείται 

λόγω των αποκλίσεων κόστους που 

απομένουν. Κατά τον καθορισμό αυτού 

του τέλους από την Επιτροπή, θα είναι 

πολύτιμη και θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η πείρα του BEREC και των 

εθνικών ρυθμιστικών αρχών για τη 

δημιουργία κατάλληλων υποδειγμάτων 

κόστους. 

Or. en 

 

Τροπολογία   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 183 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(183) Η παρούσα οδηγία ορίζει τα 

μέγιστα τέλη τερματισμού φωνητικών 

κλήσεων χονδρικής για σταθερά και 

κινητά δίκτυα, κάτω από τα οποία η 

αρχική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα 

καθορίζει το ακριβές τέλος που πρέπει να 

εφαρμόζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές. Το αρχικό τέλος θα 

επικαιροποιείται περαιτέρω. Με βάση τα 

υποδείγματα καθαρού μακροπρόθεσμου 

οριακού κόστους (LRIC) από τη βάση 

προς την κορυφή που εφαρμόζονται από 

τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές έως 

σήμερα και την εφαρμογή των ανωτέρω 

κριτηρίων, τα τέλη τερματισμού 

φωνητικών κλήσεων ποικίλλουν από 

0,004045 EUR ανά λεπτό έως 0,01226 

EUR ανά λεπτό στα κινητά δίκτυα και 

μεταξύ 0,000430 EUR ανά λεπτό και 

0,001400 EUR ανά λεπτό στα σταθερά 

δίκτυα, στο όσο δυνατόν πιο τοπικό 

επίπεδο διασύνδεσης (υπολογιζόμενα ως 

σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ των 

τελών για περιόδους αιχμής και εκτός 

αιχμής). Οι διαφορές των τελών 

οφείλονται στις διαφορετικές τοπικές 

συνθήκες και τις διαρθρώσεις σχετικών 

τιμών που υφίστανται επί του παρόντος, 

καθώς και στον διαφορετικό χρονισμό 

των υπολογιστικών υποδειγμάτων μεταξύ 

κρατών μελών. Επιπλέον, στα σταθερά 

δίκτυα το επίπεδο των οικονομικά 

αποδοτικών τελών τερματισμού 

εξαρτάται επίσης από το στρώμα δικτύου 

όπου παρέχεται η υπηρεσία τερματισμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   273 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 183 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(183) Η παρούσα οδηγία ορίζει τα 

μέγιστα τέλη τερματισμού φωνητικών 

κλήσεων χονδρικής για σταθερά και κινητά 

δίκτυα, κάτω από τα οποία η αρχική κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη θα καθορίζει το 

ακριβές τέλος που πρέπει να εφαρμόζεται 

από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Το 

αρχικό τέλος θα επικαιροποιείται 

περαιτέρω. Με βάση τα υποδείγματα 

καθαρού μακροπρόθεσμου οριακού 

κόστους (LRIC) από τη βάση προς την 

κορυφή που εφαρμόζονται από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές έως σήμερα και την 

εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, τα τέλη 

τερματισμού φωνητικών κλήσεων 

ποικίλλουν από 0,004045 EUR ανά λεπτό 

έως 0,01226 EUR ανά λεπτό στα κινητά 

δίκτυα και μεταξύ 0,000430 EUR ανά 

λεπτό και 0,001400 EUR ανά λεπτό στα 

σταθερά δίκτυα, στο όσο δυνατόν πιο 

τοπικό επίπεδο διασύνδεσης 

(υπολογιζόμενα ως σταθμισμένος μέσος 

όρος μεταξύ των τελών για περιόδους 

αιχμής και εκτός αιχμής). Οι διαφορές των 

τελών οφείλονται στις διαφορετικές 

τοπικές συνθήκες και τις διαρθρώσεις 

σχετικών τιμών που υφίστανται επί του 

παρόντος, καθώς και στον διαφορετικό 

χρονισμό των υπολογιστικών 

υποδειγμάτων μεταξύ κρατών μελών. 

Επιπλέον, στα σταθερά δίκτυα το επίπεδο 

των οικονομικά αποδοτικών τελών 

τερματισμού εξαρτάται επίσης από το 

στρώμα δικτύου όπου παρέχεται η 

υπηρεσία τερματισμού. 

(183) Η παρούσα οδηγία ζητεί από την 

Επιτροπή να ορίσει τα μέγιστα τέλη 

τερματισμού φωνητικών κλήσεων 

χονδρικής για σταθερά και κινητά δίκτυα 

με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Η αρχική 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που απαιτείται 

για τον σκοπό αυτόν θα καθορίζει το 

ακριβές τέλος που πρέπει να εφαρμόζεται 

από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Το 

αρχικό τέλος θα επικαιροποιείται 

περαιτέρω. Με βάση τα υποδείγματα 

καθαρού μακροπρόθεσμου οριακού 

κόστους (LRIC) από τη βάση προς την 

κορυφή που εφαρμόζονται από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές έως σήμερα και την 

εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, τα τέλη 

τερματισμού φωνητικών κλήσεων 

ποικίλλουν από 0,004045 EUR ανά λεπτό 

έως 0,01226 EUR ανά λεπτό στα κινητά 

δίκτυα και μεταξύ 0,000430 EUR ανά 

λεπτό και 0,001400 EUR ανά λεπτό στα 

σταθερά δίκτυα, στο όσο δυνατόν πιο 

τοπικό επίπεδο διασύνδεσης 

(υπολογιζόμενα ως σταθμισμένος μέσος 

όρος μεταξύ των τελών για περιόδους 

αιχμής και εκτός αιχμής). Οι διαφορές των 

τελών οφείλονται στις διαφορετικές 

τοπικές συνθήκες και τις διαρθρώσεις 

σχετικών τιμών που υφίστανται επί του 

παρόντος, καθώς και στον διαφορετικό 

χρονισμό των υπολογιστικών 

υποδειγμάτων μεταξύ κρατών μελών. 

Επιπλέον, στα σταθερά δίκτυα το επίπεδο 

των οικονομικά αποδοτικών τελών 

τερματισμού εξαρτάται επίσης από το 

στρώμα δικτύου όπου παρέχεται η 

υπηρεσία τερματισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την 

υφιστάμενη διάρθρωση της αγοράς και 

τη δυναμική της αγοράς που 

αναπτύσσεται υπό συνθήκες 

ρυθμιζόμενης πρόσβασης χονδρικής, και 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη 

όσον αφορά τη συγκέντρωση του κόστους 

και των κινδύνων, παρέχοντας τη 

δυνατότητα σε μικρότερης κλίμακας 

φορείς εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. 
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ελλείψει σχετικής εμπορικής προσφοράς, 

να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των 

αιτούντων πρόσβαση που δεν 

συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

Or. en 

 

Τροπολογία   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 
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υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές ορίζουν στα 

μεμονωμένα κράτη μέλη σαφείς όρους 

όσον αφορά τη συνεπένδυση. Κατά τη 

συνεπένδυση πρέπει να αποφεύγεται η 

πρόκληση ανταγωνιστικού 

μειονεκτήματος για τους συνεπενδυτές ή 

άλλες επιχειρήσεις στην αγορά. Η 

συνεπένδυση εξασφαλίζει ανοιχτή 

πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ορίζουν σαφείς όρους στο πλαίσιο των μοντέλων συνεπένδυσης. 

 

Τροπολογία   276 
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Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης θα 

μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά 

οφέλη όσον αφορά τη συγκέντρωση του 

κόστους και των κινδύνων, παρέχοντας τη 

δυνατότητα σε μικρότερης κλίμακας 

φορείς εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, η εθνική ρυθμιστική αρχή 

θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει 

της παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων είναι αιτιολογημένες και 

αναλογικές, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς, ως προς τους 

όρους της συνεπένδυσης, την ισορροπία 

δυνάμεων μεταξύ των επενδυτών και τον 

κίνδυνο ότι οι συμφωνίες αυτές μπορεί να 

ενισχύσουν θέσεις σημαντικής ισχύος 

στην αγορά ή να οδηγήσουν στη 

δημιουργία καταστάσεων σημαντικής 

παρακώλυσης του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού. Εφόσον λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη οι μελλοντικές θετικές για 

τον ανταγωνισμό επιπτώσεις της 

συνεπένδυσης σε επίπεδο χονδρικής και 
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τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

λιανικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει πάντως να κρίνουν σκόπιμο, με 

βάση την υφιστάμενη διάρθρωση της 

αγοράς και τη δυναμική της αγοράς που 

αναπτύσσεται υπό συνθήκες ρυθμιζόμενης 

πρόσβασης χονδρικής, και ελλείψει 

σχετικής εμπορικής προσφοράς, να 

διασφαλίσουν τα δικαιώματα των 

αιτούντων πρόσβαση που δεν συμμετέχουν 

σε συγκεκριμένη συνεπένδυση μέσω της 

διατήρησης υφιστάμενων προϊόντων 

πρόσβασης ή —όταν παραδοσιακά 

στοιχεία δικτύου καταργούνται εν ευθέτω 

χρόνω— μέσω της επιβολής προϊόντων 

πρόσβασης με ισοδύναμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, το ρυθμιστικό πλαίσιο 

στοχεύει στην προαγωγή προτύπων 

ανάπτυξης πολύ υψηλής χωρητικότητας 

που α) προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον 

αφορά τη συγκέντρωση του κόστους και 

των κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα 

σε φορείς εκμετάλλευσης να επενδύουν 

υπό οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, 
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μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

ως εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός· και β) λαμβάνουν 

υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

των αγορών και τις βέλτιστες πρακτικές 

για την ανάπτυξη νέων στοιχείων δικτύου 

εντός των κρατών μελών. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση ή παρέχει προσφορά 

χονδρικής που περιλαμβάνει επιμερισμό 

των κινδύνων ή ιδρύει κοινή επιχείρηση 

με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που 

ανταγωνίζονται σε επίπεδο λιανικής ή 

χονδρικής, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, που 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 

δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, η 

εθνική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά 

κανόνα, να μην επιβάλει υποχρεώσεις 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας για τα νέα 

στοιχεία δικτύων. Εφόσον λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη οι μελλοντικές θετικές για 

τον ανταγωνισμό επιπτώσεις, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

Or. en 
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Τροπολογία   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Σε περίπτωση που 

η εθνική ρυθμιστική αρχή αποφασίσει να 

μην επιβάλει υποχρεώσεις, πρέπει να 

διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν εξ αυτού 

επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και την 

πρόσβαση στην αγορά. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 
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εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

Or. de 

 

Τροπολογία   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 
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συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας και η προσφορά 

αυτή γίνεται δεκτή από έναν συνεπενδυτή 

και επέρχεται συμφωνία, ή όταν 

εμπορικές συμφωνίες πρόσβασης με βάση 

τις ίδιες προϋποθέσεις έχουν ισοδύναμα 

αποτελέσματα, η εθνική ρυθμιστική αρχή 

θα πρέπει, κατά κανόνα, να μην επιβάλει 

υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας για τα νέα στοιχεία δικτύων, με 

την επιφύλαξη περαιτέρω επανεξέτασης σε 

μεταγενέστερες αναλύσεις της αγοράς. 

Εφόσον λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

Or. en 

 

Τροπολογία   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Είτε αξιοποιηθεί 

ανοικτή πρόσκληση για συνεπένδυση σε 

νέα στοιχεία δικτύων, η οποία γίνεται από 

φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 

στην αγορά υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, είτε 

γίνει χρήση άλλων επενδυτικών μοντέλων 

τα οποία συμβάλλουν εξίσου σημαντικά 

στην ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, η εθνική ρυθμιστική αρχή 

θα πρέπει, κατά κανόνα, να μην επιβάλει 

υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας για τα νέα στοιχεία δικτύων, με 

την επιφύλαξη περαιτέρω επανεξέτασης σε 

μεταγενέστερες αναλύσεις της αγοράς. 

Εφόσον λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —
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καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η πραγματική αξιοποίηση των επενδύσεων που προάγουν τον ανταγωνισμό θα πρέπει να 

αποτελέσει αφορμή για απορρύθμιση, διότι πρέπει να προτιμάται όχι η ρύθμιση της αγοράς 

αλλά η προώθηση της ανάπτυξης υποδομών με γνώμονα τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, κατά 

την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπόψη όλα τα επενδυτικά μοντέλα που 

προάγουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό. 

Τροπολογία   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 184 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 

(184) Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας 

όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης της 

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και τις 

γενικές οικονομίες κλίμακας και την 

πυκνότητα, οι συμφωνίες συνεπένδυσης 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

τη συγκέντρωση του κόστους και των 

κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

μικρότερης κλίμακας φορείς 

εκμετάλλευσης να επενδύουν υπό 

οικονομικώς ορθολογικούς όρους και, ως 

εκ τούτου, προάγοντας τον βιώσιμο, 

μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, μεταξύ 

άλλων σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός 

με βάση τις υποδομές ενδέχεται να μην 

είναι αποδοτικός. Όταν φορέας 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά συνάπτει συμφωνία για 

συνεπένδυση, υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε νέα 

στοιχεία δικτύων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη δικτύων πολύ 
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υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

υψηλής χωρητικότητας, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, κατά κανόνα, 

να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας για τα νέα στοιχεία 

δικτύων, με την επιφύλαξη περαιτέρω 

επανεξέτασης σε μεταγενέστερες 

αναλύσεις της αγοράς. Εφόσον 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

μελλοντικές θετικές για τον ανταγωνισμό 

επιπτώσεις της συνεπένδυσης σε επίπεδο 

χονδρικής και λιανικής, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μπορούν πάντως να 

κρίνουν σκόπιμο, με βάση την υφιστάμενη 

διάρθρωση της αγοράς και τη δυναμική 

της αγοράς που αναπτύσσεται υπό 

συνθήκες ρυθμιζόμενης πρόσβασης 

χονδρικής, και ελλείψει σχετικής 

εμπορικής προσφοράς, να διασφαλίσουν 

τα δικαιώματα των αιτούντων πρόσβαση 

που δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 

συνεπένδυση μέσω της διατήρησης 

υφιστάμενων προϊόντων πρόσβασης ή —

όταν παραδοσιακά στοιχεία δικτύου 

καταργούνται εν ευθέτω χρόνω— μέσω 

της επιβολής προϊόντων πρόσβασης με 

συγκρίσιμη λειτουργία με τα 

προηγουμένως διαθέσιμα στην 

παραδοσιακή υποδομή. 

Or. en 

 

Τροπολογία   282 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 190 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(190) Οι ιδιοκτήτες δικτύου που δεν 

έχουν δραστηριότητες λιανικής αγοράς και 

των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο 

περιορίζεται, ως εκ τούτου, στην παροχή 

υπηρεσιών χονδρικής σε άλλους, μπορούν 

να είναι επωφελείς για τη δημιουργία 

ακμάζουσας αγοράς χονδρικής, με θετικές 

(190) Οι ιδιοκτήτες δικτύου που δεν 

έχουν δραστηριότητες λιανικής αγοράς και 

των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο 

περιορίζεται, ως εκ τούτου, στην παροχή 

υπηρεσιών χονδρικής σε άλλους, μπορούν 

να είναι επωφελείς για τη δημιουργία 

ακμάζουσας αγοράς χονδρικής, με θετικές 
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επιπτώσεις στον κατάντη ανταγωνισμό 

λιανικής. Επιπλέον, το επιχειρηματικό τους 

μοντέλο μπορεί να είναι ελκυστικό για 

τους υποψήφιους επενδυτές σε λιγότερο 

ευμετάβλητα πάγια στοιχεία υποδομών και 

με πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές για 

ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας. Ωστόσο, η παρουσία 

φορέα εκμετάλλευσης αποκλειστικά 

χονδρικής δεν οδηγεί αναγκαστικά σε 

πραγματικά ανταγωνιστικές αγορές 

λιανικής, και είναι δυνατό οι φορείς 

εκμετάλλευσης αποκλειστικά χονδρικής να 

οριστούν ως κατέχοντες σημαντική ισχύ σε 

συγκεκριμένες αγορές προϊόντων και 

γεωγραφικές αγορές. Οι κίνδυνοι για τον 

ανταγωνισμό που απορρέουν από τη 

συμπεριφορά φορέων εκμετάλλευσης που 

ακολουθούν επιχειρηματικά μοντέλα 

αποκλειστικά χονδρικής ενδέχεται να είναι 

χαμηλότεροι από ό,τι για τους 

καθετοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης, 

εφόσον το μοντέλο αποκλειστικά 

χονδρικής είναι γνήσιο και δεν υφίστανται 

κίνητρα για την εισαγωγή διακρίσεων 

μεταξύ κατάντη παρόχων. Η ρυθμιστική 

αντίδραση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

είναι αναλογικά λιγότερο επεμβατική. Από 

την άλλη πλευρά, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 

παρεμβαίνουν αν ανακύπτουν προβλήματα 

ανταγωνισμού σε βάρος των τελικών 

χρηστών. 

επιπτώσεις στον κατάντη ανταγωνισμό 

λιανικής. Επιπλέον, το επιχειρηματικό τους 

μοντέλο μπορεί να είναι ελκυστικό για 

τους υποψήφιους επενδυτές σε λιγότερο 

ευμετάβλητα πάγια στοιχεία υποδομών και 

με πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές για 

ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας. Συνεπώς, τέτοια μοντέλα 

θα πρέπει να προάγονται και να 

ενθαρρύνονται. Αυτή η κατηγορία 

ιδιοκτητών δικτύων δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνει λειτουργικά ή εθελοντικά 

διαχωρισμένες επιχειρήσεις, καθώς 

ενδέχεται κίνητρα και εναπομείναντες 

δεσμοί με την πελατειακή βάση να 

μπορούν να προξενήσουν προβλήματα 

ανταγωνισμού. Ωστόσο, η παρουσία 

φορέα εκμετάλλευσης αποκλειστικά 

χονδρικής δεν οδηγεί αναγκαστικά σε 

πραγματικά ανταγωνιστικές αγορές 

λιανικής, και είναι δυνατό οι φορείς 

εκμετάλλευσης αποκλειστικά χονδρικής να 

οριστούν ως κατέχοντες σημαντική ισχύ σε 

συγκεκριμένες αγορές προϊόντων και 

γεωγραφικές αγορές. Οι κίνδυνοι για τον 

ανταγωνισμό που απορρέουν από τη 

συμπεριφορά φορέων εκμετάλλευσης που 

ακολουθούν επιχειρηματικά μοντέλα 

αποκλειστικά χονδρικής ενδέχεται να είναι 

χαμηλότεροι από ό,τι για τους 

καθετοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης, 

εφόσον το μοντέλο αποκλειστικά 

χονδρικής είναι γνήσιο και δεν υφίστανται 

κίνητρα για την εισαγωγή διακρίσεων 

μεταξύ κατάντη παρόχων. Η ρυθμιστική 

αντίδραση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

είναι αναλογικά λιγότερο επεμβατική. Από 

την άλλη πλευρά, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 

παρεμβαίνουν αν ανακύπτουν προβλήματα 

ανταγωνισμού σε βάρος των τελικών 

χρηστών. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 190 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(190) Οι ιδιοκτήτες δικτύου που δεν 

έχουν δραστηριότητες λιανικής αγοράς και 

των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο 

περιορίζεται, ως εκ τούτου, στην παροχή 

υπηρεσιών χονδρικής σε άλλους, μπορούν 

να είναι επωφελείς για τη δημιουργία 

ακμάζουσας αγοράς χονδρικής, με θετικές 

επιπτώσεις στον κατάντη ανταγωνισμό 

λιανικής. Επιπλέον, το επιχειρηματικό 

τους μοντέλο μπορεί να είναι ελκυστικό 

για τους υποψήφιους επενδυτές σε 

λιγότερο ευμετάβλητα πάγια στοιχεία 

υποδομών και με πιο μακροπρόθεσμες 

προοπτικές για ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας. Ωστόσο, η 

παρουσία φορέα εκμετάλλευσης 

αποκλειστικά χονδρικής δεν οδηγεί 

αναγκαστικά σε πραγματικά 

ανταγωνιστικές αγορές λιανικής, και είναι 

δυνατό οι φορείς εκμετάλλευσης 

αποκλειστικά χονδρικής να οριστούν ως 

κατέχοντες σημαντική ισχύ σε 

συγκεκριμένες αγορές προϊόντων και 

γεωγραφικές αγορές. Οι κίνδυνοι για τον 

ανταγωνισμό που απορρέουν από τη 

συμπεριφορά φορέων εκμετάλλευσης που 

ακολουθούν επιχειρηματικά μοντέλα 

αποκλειστικά χονδρικής ενδέχεται να είναι 

χαμηλότεροι από ό,τι για τους 

καθετοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης, 

εφόσον το μοντέλο αποκλειστικά 

χονδρικής είναι γνήσιο και δεν υφίστανται 

κίνητρα για την εισαγωγή διακρίσεων 

(190) Οι ιδιοκτήτες δικτύου που δεν 

έχουν δραστηριότητες λιανικής αγοράς και 

των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο 

περιορίζεται, ως εκ τούτου, στην παροχή 

υπηρεσιών χονδρικής σε άλλους, μπορούν 

να είναι επωφελείς για τη δημιουργία 

ακμάζουσας αγοράς χονδρικής, με θετικές 

επιπτώσεις στον κατάντη ανταγωνισμό 

λιανικής. Ωστόσο, η παρουσία φορέα 

εκμετάλλευσης αποκλειστικά χονδρικής 

δεν οδηγεί αναγκαστικά σε πραγματικά 

ανταγωνιστικές αγορές λιανικής, και είναι 

δυνατό οι φορείς εκμετάλλευσης 

αποκλειστικά χονδρικής να οριστούν ως 

κατέχοντες σημαντική ισχύ σε 

συγκεκριμένες αγορές προϊόντων και 

γεωγραφικές αγορές. Οι κίνδυνοι για τον 

ανταγωνισμό που απορρέουν από τη 

συμπεριφορά φορέων εκμετάλλευσης που 

ακολουθούν επιχειρηματικά μοντέλα 

αποκλειστικά χονδρικής ενδέχεται να είναι 

χαμηλότεροι από ό,τι για τους 

καθετοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης, 

εφόσον το μοντέλο αποκλειστικά 

χονδρικής είναι γνήσιο και δεν υφίστανται 

κίνητρα για την εισαγωγή διακρίσεων 

μεταξύ κατάντη παρόχων. Η ρυθμιστική 

αντίδραση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

είναι αναλογικά λιγότερο επεμβατική. Από 

την άλλη πλευρά, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 

παρεμβαίνουν αν ανακύπτουν προβλήματα 

ανταγωνισμού σε βάρος των τελικών 
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μεταξύ κατάντη παρόχων. Η ρυθμιστική 

αντίδραση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

είναι αναλογικά λιγότερο επεμβατική. Από 

την άλλη πλευρά, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 

παρεμβαίνουν αν ανακύπτουν προβλήματα 

ανταγωνισμού σε βάρος των τελικών 

χρηστών. 

χρηστών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   284 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 191 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(191) Για τη διευκόλυνση της μετάβασης 

από τα παραδοσιακά δίκτυα χαλκού σε 

δίκτυα επόμενης γενιάς, η οποία είναι προς 

το συμφέρον των τελικών χρηστών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να παρακολουθούν τις 

σχετικές πρωτοβουλίες των ίδιων των 

φορέων εκμετάλλευσης δικτύων και, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, να καθορίζουν 

κατάλληλη διαδικασία μετάβασης, για 

παράδειγμα μέσω προειδοποίησης, 

διαφάνειας και αποδεκτών προϊόντων 

συγκρίσιμης πρόσβασης, εφόσον 

αποδεικνύονται σαφώς η πρόθεση και η 

ετοιμότητα του ιδιοκτήτη να 

απενεργοποιήσει το δίκτυο χαλκού. 

Προκειμένου να αποφεύγονται 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της 

μετάβασης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν την εξουσία να 

ανακαλούν τις υποχρεώσεις πρόσβασης 

που αφορούν το δίκτυο χαλκού, εφόσον 

έχει καθοριστεί κατάλληλη διαδικασία 

μετάβασης. 

(191) Για τη διευκόλυνση της μετάβασης 

από τα παραδοσιακά δίκτυα χαλκού σε 

δίκτυα επόμενης γενιάς, η οποία είναι προς 

το συμφέρον των τελικών χρηστών, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να παρακολουθούν τις 

σχετικές πρωτοβουλίες των ίδιων των 

φορέων εκμετάλλευσης δικτύων και, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, να καθορίζουν 

κατάλληλη διαδικασία μετάβασης, για 

παράδειγμα μέσω προειδοποίησης, 

καθορισμού συγκεκριμένης προθεσμίας, 
διαφάνειας και αποδεκτών προϊόντων 

ισοδύναμης πρόσβασης, εφόσον 

αποδεικνύονται σαφώς η πρόθεση και η 

ετοιμότητα του ιδιοκτήτη να 

απενεργοποιήσει το δίκτυο χαλκού. 

Προκειμένου να αποφεύγονται 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της 

μετάβασης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν την εξουσία να 

ανακαλούν τις υποχρεώσεις πρόσβασης 

που αφορούν το δίκτυο χαλκού, εφόσον 

έχει καθοριστεί κατάλληλη διαδικασία 

μετάβασης. 

Or. en 
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Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 

 

Τροπολογία   285 

Kaja Kallas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 223 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(223) Για την αποτελεσματική στήριξη 

της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, 

υπηρεσιών και προσώπων εντός της 

Ένωσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η 

χρήση ορισμένων εθνικών πόρων 

αριθμοδότησης, ιδίως ορισμένων μη 

γεωγραφικών αριθμών, με εξωεδαφικό 

τρόπο, δηλαδή εκτός της επικράτειας του 

χορηγούντος κράτους μέλους και σε όλη 

την επικράτεια της Ένωσης. Λόγω του 

σημαντικού κινδύνου απάτης όσον αφορά 

τις διαπροσωπικές επικοινωνίες, αυτή η 

εξωεδαφική χρήση θα πρέπει να 

επιτρέπεται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με την εξαίρεση των 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 

διασφαλίζουν ότι οι σχετικές εθνικές 

νομοθετικές διατάξεις, ιδίως οι κανόνες 

προστασίας των καταναλωτών και άλλοι 

κανόνες που αφορούν τη χρήση αριθμών, 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το κράτος 

μέλος όπου έχουν χορηγηθεί τα 

δικαιώματα χρήσης αριθμών. Αυτό θα 

πρέπει να συνεπάγεται ότι οι εθνικές 

ρυθμιστικές και λοιπές αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών όπου χρησιμοποιείται ένας 

αριθμός είναι αρμόδιες να εφαρμόζουν την 

εθνική νομοθεσία τους στην επιχείρηση 

στην οποία έχει χορηγηθεί ο αριθμός. 

Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

των εν λόγω κρατών μελών θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη στήριξη 

(223) Για την αποτελεσματική στήριξη 

της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, 

υπηρεσιών και προσώπων εντός της 

Ένωσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η 

χρήση ορισμένων εθνικών πόρων 

αριθμοδότησης, ιδίως ορισμένων μη 

γεωγραφικών αριθμών, με εξωεδαφικό 

τρόπο, δηλαδή εκτός της επικράτειας του 

χορηγούντος κράτους μέλους και σε όλη 

την επικράτεια της Ένωσης. Λόγω του 

σημαντικού κινδύνου απάτης όσον αφορά 

τις διαπροσωπικές επικοινωνίες, αυτή η 

εξωεδαφική χρήση θα πρέπει να 

επιτρέπεται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με την εξαίρεση των 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 

διασφαλίζουν ότι οι σχετικές εθνικές 

νομοθετικές διατάξεις, ιδίως οι κανόνες 

προστασίας των καταναλωτών και άλλοι 

κανόνες που αφορούν τη χρήση αριθμών, 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το κράτος 

μέλος όπου έχουν χορηγηθεί τα 

δικαιώματα χρήσης αριθμών. Αυτό θα 

πρέπει να συνεπάγεται ότι οι εθνικές 

ρυθμιστικές και λοιπές αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών όπου χρησιμοποιείται ένας 

αριθμός είναι αρμόδιες να εφαρμόζουν την 

εθνική νομοθεσία τους στην επιχείρηση 

στην οποία έχει χορηγηθεί ο αριθμός. 

Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

των εν λόγω κρατών μελών θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη στήριξη 
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της εθνικής ρυθμιστικής αρχής που είναι 

αρμόδια για τη χορήγηση του αριθμού 

ώστε να τις επικουρεί στην επιβολή της 

τήρησης των κανόνων που ισχύουν στα 

κράτη μέλη όπου χρησιμοποιείται ο 

αριθμός. Αυτά τα μέτρα στήριξης θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν αποτρεπτικές 

κυρώσεις, ιδίως, σε περίπτωση σοβαρής 

παραβίασης, την ανάκληση του 

δικαιώματος εξωεδαφικής χρήσης των 

αριθμών που έχουν χορηγηθεί στην 

εκάστοτε επιχείρηση. Οι απαιτήσεις 

σχετικά με την εξωεδαφική χρήση δεν θα 

πρέπει να θίγουν τις εξουσίες των κρατών 

μελών να εμποδίζουν, κατά περίπτωση, 

την πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, 

όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους 

απάτης ή κατάχρησης. Η εξωεδαφική 

χρήση αριθμών θα πρέπει να τελεί υπό την 

επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που αφορούν την αποτροπή μη 

φυσιολογικής ή καταχρηστικής χρήσης 

των υπηρεσιών περιαγωγής οι οποίες 

υπόκεινται σε ρύθμιση των τιμών λιανικής 

και επωφελούνται από ρυθμιζόμενα τέλη 

περιαγωγής χονδρικής. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να εξακολουθούν να είναι σε θέση 

να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες για την 

εξωεδαφική χρήση πόρων αριθμοδότησης 

με τρίτες χώρες. 

της εθνικής ρυθμιστικής αρχής που είναι 

αρμόδια για τη χορήγηση του αριθμού 

ώστε να τις επικουρεί στην επιβολή της 

τήρησης των κανόνων που ισχύουν στα 

κράτη μέλη όπου χρησιμοποιείται ο 

αριθμός. Αυτά τα μέτρα στήριξης θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν αποτρεπτικές 

κυρώσεις, ιδίως, σε περίπτωση σοβαρής 

παραβίασης, την ανάκληση του 

δικαιώματος εξωεδαφικής χρήσης των 

αριθμών που έχουν χορηγηθεί στην 

εκάστοτε επιχείρηση. Τα κράτη μέλη δεν 

θα πρέπει, συνεπώς, να επιβάλλουν 

πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την 

εξωεδαφική χρήση των εν λόγω αριθμών, 

καθώς αυτό θα εμπόδιζε τη διασυνοριακή 

τους χρήση και θα δημιουργούσε φραγμό 

για την εσωτερική αγορά,χωρίς να 

θίγονται οι εξουσίες των κρατών μελών να 

εμποδίζουν, κατά περίπτωση, την 

πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν 

αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή 

κατάχρησης. Η εξωεδαφική χρήση 

αριθμών θα πρέπει να τελεί υπό την 

επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που αφορούν την αποτροπή μη 

φυσιολογικής ή καταχρηστικής χρήσης 

των υπηρεσιών περιαγωγής οι οποίες 

υπόκεινται σε ρύθμιση των τιμών λιανικής 

και επωφελούνται από ρυθμιζόμενα τέλη 

περιαγωγής χονδρικής. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να εξακολουθούν να είναι σε θέση 

να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες για την 

εξωεδαφική χρήση πόρων αριθμοδότησης 

με τρίτες χώρες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου. 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 246 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(246) Τυχόν αλλαγές των συμβατικών 

όρων που επιβάλλονται από τους παρόχους 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, σε βάρος του 

τελικού χρήστη, για παράδειγμα όσον 

αφορά επιβαρύνσεις, τιμολόγια, 

περιορισμούς του όγκου δεδομένων, 

ταχύτητες δεδομένων, κάλυψη ή την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να θεωρείται ότι 

παρέχουν το δικαίωμα στον τελικό χρήστη 

να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κανένα 

κόστος, ακόμη και αν συνδυάζονται με 

ορισμένες επωφελείς αλλαγές. 

(246) Τυχόν αλλαγές των συμβατικών 

όρων που προτείνονται από τους παρόχους 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, σε βάρος του 

τελικού χρήστη, για παράδειγμα όσον 

αφορά επιβαρύνσεις, τιμολόγια, 

περιορισμούς του όγκου δεδομένων, 

ταχύτητες δεδομένων, κάλυψη ή την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να θεωρείται ότι 

παρέχουν το δικαίωμα στον τελικό χρήστη 

να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κανένα 

κόστος, ακόμη και αν συνδυάζονται με 

ορισμένες επωφελείς αλλαγές. 

Or. en 

 

Τροπολογία   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 254 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(254) Σύμφωνα με τους στόχους του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες, το κανονιστικό 

πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι 

οι χρήστες, περιλαμβανομένων των 

τελικών χρηστών με αναπηρίες, των 

ηλικιωμένων καθώς και χρηστών με 

ειδικές κοινωνικές ανάγκες, θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στη δήλωση 

(254) Σύμφωνα με τους στόχους του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες, το κανονιστικό 

πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι 

οι χρήστες, περιλαμβανομένων των 

τελικών χρηστών με αναπηρίες, των 

ηλικιωμένων καθώς και χρηστών με 

ειδικές κοινωνικές ανάγκες, θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα 
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22, η οποία προσαρτάται στην τελική 

πράξη του Άμστερνταμ, προβλέπεται ότι 

τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λαμβάνουν 

υπόψη τους τις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρίες κατά την κατάρτιση μέτρων στο 

πλαίσιο του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ. 

από τον τόπο κατοικίας τους στην 

Ένωση. Στη δήλωση 22, η οποία 

προσαρτάται στην τελική πράξη του 

Άμστερνταμ, προβλέπεται ότι τα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης λαμβάνουν υπόψη 

τους τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες 

κατά την κατάρτιση μέτρων στο πλαίσιο 

του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 259 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(259) Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος βελτιώνουν το επίπεδο 

προστασίας και ασφάλειας των τελικών 

χρηστών και βοηθούν τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, εφόσον η μετάδοση των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και των 

συναφών δεδομένων στις εκάστοτε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 

εγγυημένη από το εθνικό σύστημα των 

PSAP. Η λήψη και η χρησιμοποίηση 

πληροφοριών για τον εντοπισμό του 

καλούντος θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

προς το σχετικό ενωσιακό δίκαιο για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

εντοπισμό βάσει δικτύου θα πρέπει να 

διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης αμέσως μόλις η κλήση ληφθεί 

από την εν λόγω υπηρεσία, ανεξαρτήτως 

της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. 

Ωστόσο, οι τεχνολογίες εντοπισμού βάσει 

χειροσυσκευής έχουν αποδειχθεί 

σημαντικά ακριβέστερες και οικονομικά 

αποδοτικότερες λόγω της διαθεσιμότητας 

των δεδομένων που παρέχονται από τα 

(259) Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος βελτιώνουν το επίπεδο 

προστασίας και ασφάλειας των τελικών 

χρηστών και βοηθούν τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, εφόσον η μετάδοση των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και των 

συναφών δεδομένων στις εκάστοτε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 

εγγυημένη από το εθνικό σύστημα των 

PSAP. Η λήψη και η χρησιμοποίηση 

πληροφοριών για τον εντοπισμό του 

καλούντος θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

προς το σχετικό ενωσιακό δίκαιο για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

εντοπισμό βάσει δικτύου θα πρέπει να 

διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης αμέσως μόλις η κλήση ληφθεί 

από την εν λόγω υπηρεσία, ανεξαρτήτως 

της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. 

Ωστόσο, οι τεχνολογίες εντοπισμού βάσει 

χειροσυσκευής έχουν αποδειχθεί 

σημαντικά ακριβέστερες και οικονομικά 

αποδοτικότερες λόγω της διαθεσιμότητας 

των δεδομένων που παρέχονται από τα 
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δορυφορικά συστήματα Galileo και 

EGNOS και από άλλα παγκόσμια 

δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και 

δεδομένων Wi-Fi. Ως εκ τούτου, οι 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος που αντλούνται βάσει 

χειροσυσκευής θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τις πληροφορίες για τον 

εντοπισμό βάσει δικτύου, ακόμη και αν ο 

εντοπισμός βάσει χειροσυσκευής μπορεί 

να είναι διαθέσιμος μόνο μετά την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας έκτακτης 

ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι τα PSAP είναι σε θέση 

να ανακτούν και να διαχειρίζονται τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος. Η εξακρίβωση και η 

μετάδοση πληροφοριών για τον εντοπισμό 

του καλούντος θα πρέπει να είναι ατελείς 

τόσο για τον τελικό χρήστη όσο και για 

την αρχή που χειρίζεται την επικοινωνία 

έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από τα 

μέσα διαπίστωσης, για παράδειγμα μέσω 

της χειροσυσκευής ή του δικτύου, ή από τα 

μέσα μετάδοσης, για παράδειγμα μέσω 

φωνητικού διαύλου, SMS ή βάσει 

πρωτοκόλλου διαδικτύου. 

δορυφορικά συστήματα Galileo και 

EGNOS και από άλλα παγκόσμια 

δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και 

δεδομένων Wi-Fi. Ως εκ τούτου, οι 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος που αντλούνται βάσει 

χειροσυσκευής θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τις πληροφορίες για τον 

εντοπισμό βάσει δικτύου, ακόμη και αν ο 

εντοπισμός βάσει χειροσυσκευής μπορεί 

να είναι διαθέσιμος μόνο μετά την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας έκτακτης 

ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι τα PSAP είναι σε θέση 

να ανακτούν και να διαχειρίζονται τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος. Η εξακρίβωση και η 

μετάδοση πληροφοριών για τον εντοπισμό 

του καλούντος θα πρέπει να είναι, όπου 

αυτό είναι εφικτό, ατελείς τόσο για τον 

τελικό χρήστη όσο και για την αρχή που 

χειρίζεται την επικοινωνία έκτακτης 

ανάγκης, ανεξάρτητα από τα μέσα 

διαπίστωσης, για παράδειγμα μέσω της 

χειροσυσκευής ή του δικτύου, ή από τα 

μέσα μετάδοσης, για παράδειγμα μέσω 

φωνητικού διαύλου, SMS ή βάσει 

πρωτοκόλλου διαδικτύου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 265 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(265) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

μπορούν να απολαύουν εγγύησης 

διαλειτουργικότητας για το σύνολο του 

εξοπλισμού ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης 

που πωλείται στην στην Ένωση. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

επιβάλλουν ελάχιστα εναρμονισμένα 

(265) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

μπορούν να απολαύουν εγγύησης 

διαλειτουργικότητας για το σύνολο του 

εξοπλισμού ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής 

λήψης που πωλείται στην στην Ένωση. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επιβάλλουν ελάχιστα 
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πρότυπα σε σχέση με τον εν λόγω 

εξοπλισμό. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να 

αναπροσαρμόζονται κατά καιρούς, 

ανάλογα με την τεχνολογική πρόοδο και 

τις εξελίξεις στην αγορά. 

εναρμονισμένα πρότυπα σε σχέση με τον 

εν λόγω εξοπλισμό. Τα πρότυπα αυτά 

μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατά 

καιρούς, ανάλογα με την τεχνολογική 

πρόοδο και τις εξελίξεις στην αγορά. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   290 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 266 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (266α) Για να μπορούν οι ακροατές να 

επωφελούνται από ραδιοφωνικές 

υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, 

ανεξαρτήτως των κανόνων μετάδοσης 

που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη 

μέλη, οι συσκευές ραδιοφώνου, 

συμπεριλαμβανομένων των συσκευών 

που προορίζονται για τα οχήματα, θα 

πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν σήμα 

μέσω αναλογικής και ψηφιακής 

μετάδοσης και/ή μέσω δικτύων 

πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). Αυτό θα 

εξασφαλίσει ότι η διαλειτουργικότητα, 

που επί του παρόντος βασίζεται στη 

συχνότητα FM, θα διατηρηθεί στην 

ψηφιακή εποχή. Θα βελτιώσει επίσης τη 

δημόσια ασφάλεια καθώς οι ακροατές θα 

μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες 

έκτακτης ανάγκης ανεξαρτήτως της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, είτε 

στην οικία τους είτε στο αυτοκίνητο, 

καθώς και οδικές πληροφορίες όταν 

ταξιδεύουν στην Ένωση. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 269 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(269) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να καθορίζουν αναλογικές 

υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 

ευρίσκονται στη δικαιοδοσία τους, για την 

εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας 

πολιτικής· οι εν λόγω υποχρεώσεις θα 

πρέπει όμως να επιβάλλονται μόνον όπου 

είναι απαραίτητο για την κάλυψη στόχων 

δημόσιου συμφέροντος, σαφώς 

καθορισμένων από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ενώ θα 

πρέπει να είναι αναλογικές και διαφανείς. 

Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε 

ειδικευμένους ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς διαύλους ευρυεκπομπής και 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται από ειδικευμένο πάροχο 

υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι 

υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλουν τα 

κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι εύλογες, 

δηλαδή θα πρέπει να είναι αναλογικές και 

διαφανείς, βάσει σαφώς καθορισμένων 

στόχων δημοσίου συμφέροντος. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παρέχουν αντικειμενική 

αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 

«μεταφοράς σήματος» που επιβάλλουν με 

την εθνική τους νομοθεσία, ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις 

είναι διαφανείς, αναλογικές και σαφώς 

ορισμένες. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να 

σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 

παρέχονται επαρκή κίνητρα για 

αποδοτικές επενδύσεις στις υποδομές. Οι 

υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 

περιοδική αναθεώρηση τουλάχιστον ανά 

πέντε έτη, προκειμένου να συμβαδίζουν με 

τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις 

στην αγορά και να διασφαλίζεται ότι 

εξακολουθούν να είναι ανάλογες προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους. Οι υποχρεώσεις 

θα μπορούσαν, ανάλογα με την περίπτωση, 

(269) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να καθορίζουν αναλογικές 

και διαφανείς υποχρεώσεις σε 

επιχειρήσεις που ευρίσκονται στη 

δικαιοδοσία τους, για την εξυπηρέτηση 

θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής· οι εν 

λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να 

επιβάλλονται για την κάλυψη στόχων 

δημόσιου συμφέροντος, σαφώς 

καθορισμένων από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Οι 

υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» είναι 

δυνατό να εφαρμόζονται σε ειδικευμένους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς και υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων και 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται από ειδικευμένο πάροχο 

υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι 

υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλουν τα 

κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι εύλογες, 

δηλαδή θα πρέπει να είναι αναλογικές και 

διαφανείς, βάσει σαφώς καθορισμένων 

στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως η 

πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η 

πολιτιστική ποικιλομορφία. Τα εν λόγω 

μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

καλή ποιότητα λήψης των 

προσδιοριζόμενων υπηρεσιών. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παρέχουν αντικειμενική 

αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 

«μεταφοράς σήματος» που επιβάλλουν με 

την εθνική τους νομοθεσία, ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις 

είναι διαφανείς, αναλογικές και σαφώς 

ορισμένες. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να 

υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση 

τουλάχιστον ανά πέντε έτη, προκειμένου 

να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά και 

να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να 

είναι ανάλογες προς τους επιδιωκόμενους 

στόχους. Οι υποχρεώσεις θα μπορούσαν, 
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να συνεπάγονται την πρόβλεψη ανάλογης 

αποζημίωσης. 

ανάλογα με την περίπτωση, να 

συνεπάγονται την πρόβλεψη ανάλογης 

αποζημίωσης. 

Κάθε υποχρέωση «μεταφοράς σήματος» 

καθορίζεται ανεξάρτητα και δεν θίγει σε 

καμία περίπτωση το δικαίωμα των 

κατόχων δικαιωμάτων δημιουργού και 

συγγενικών δικαιωμάτων να λαμβάνουν 

δίκαιη αμοιβή για τη χρήση των 

προστατευόμενων έργων τους στο 

αντίστοιχο δίκτυο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 270 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(270) Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται 

για τη διανομή ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, 

περιλαμβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, 

την τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου 

διαδικτύου, τα δορυφορικά και τα επίγεια 

δίκτυα εκπομπών. Ενδέχεται επίσης να 

περιλαμβάνουν άλλα δίκτυα στο μέτρο που 

ένας σημαντικός αριθμός τελικών 

χρηστών χρησιμοποιεί τα δίκτυα αυτά ως 

το κύριο μέσο λήψης των ραδιοφωνικών 

και τηλεοπτικών εκπομπών. Οι 

υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

μπορούν να περιλαμβάνουν και τη 

μετάδοση υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων 

για να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

χρηστών με αναπηρία. Συνακολούθως, οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

σχεδιασμένες για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας από τελικούς χρήστες με 

αναπηρία, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού, 

ακουστικής περιγραφής και νοηματικής 

(270) Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς 

σήματος» θα πρέπει να εφαρμόζονται με 

ουδέτερο από τεχνολογική άποψη τρόπο, 

λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή εξέλιξη 

των συστημάτων διανομής των μέσων 

και τις τάσεις κατανάλωσης. Τα δίκτυα 

και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για τη διανομή 

ραδιοφωνικών εκπομπών ή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων στο κοινό, 

περιλαμβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, 

την τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου 

διαδικτύου, τα δορυφορικά και τα επίγεια 

δίκτυα εκπομπών. Ενδέχεται επίσης να 

περιλαμβάνουν άλλα δίκτυα και υπηρεσίες 

στο μέτρο που χρησιμοποιούνται από 

σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών για 

τη λήψη ραδιοφωνικών εκπομπών και 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά κριτήρια 

της έννοιας «σημαντικός αριθμός 

τελικών χρηστών» θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις 
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γλώσσας. Λόγω της αυξανόμενης παροχής 

και λήψης υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης και της συνεχιζόμενης 

σημασίας των ηλεκτρονικών οδηγών 

προγράμματος για τις επιλογές των 

χρηστών, η μετάδοση σχετικών με το 

πρόγραμμα δεδομένων που υποστηρίζουν 

τις εν λόγω λειτουργίες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται σε υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος». 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

καταναλωτικές συνήθειες συγκεκριμένων 

ομάδων τελικών χρηστών. 
Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

μπορούν να περιλαμβάνουν και τη 

μετάδοση υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων 

για να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

χρηστών με αναπηρία. Συνακολούθως, οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

σχεδιασμένες για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας από τελικούς χρήστες με 

αναπηρία, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού, 

ακουστικής περιγραφής και νοηματικής 

γλώσσας. Λόγω της αυξανόμενης παροχής 

και λήψης υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης και της συνεχιζόμενης 

σημασίας των ηλεκτρονικών οδηγών 

προγράμματος και άλλων διευκολύνσεων 

πλοήγησης για τις επιλογές των χρηστών, 

η μετάδοση σχετικών με το πρόγραμμα 

δεδομένων που υποστηρίζουν τις εν λόγω 

λειτουργίες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται σε υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος». 

Οι εν λόγω υποχρεώσεις «μεταφοράς 

σήματος» θα πρέπει να επιτρέπουν την 

πρόσβαση των τελικών χρηστών στις 

υπηρεσίες συνδεδεμένης τηλεόρασης, που 

μπορούν να περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, τις 

ραδιοφωνικές και ακουστικές υπηρεσίες, 

τις υπηρεσίες για εφαρμογές, παιχνίδια, 

ψηφοφορίες, βιντεοκλίπ, κείμενο, εικόνες, 

σχέδια και γραφικά. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   293 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 270 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(270) Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται 

για τη διανομή ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, 

περιλαμβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, 

την τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου 

διαδικτύου, τα δορυφορικά και τα επίγεια 

δίκτυα εκπομπών. Ενδέχεται επίσης να 

περιλαμβάνουν άλλα δίκτυα στο μέτρο που 

ένας σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών 

χρησιμοποιεί τα δίκτυα αυτά ως το κύριο 

μέσο λήψης των ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών εκπομπών. Οι υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος» μπορούν να 

περιλαμβάνουν και τη μετάδοση 

υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών 

με αναπηρία. Συνακολούθως, οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

σχεδιασμένες για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας από τελικούς χρήστες με 

αναπηρία, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού, 

ακουστικής περιγραφής και νοηματικής 

γλώσσας. Λόγω της αυξανόμενης παροχής 

και λήψης υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης και της συνεχιζόμενης 

σημασίας των ηλεκτρονικών οδηγών 

προγράμματος για τις επιλογές των 

χρηστών, η μετάδοση σχετικών με το 

πρόγραμμα δεδομένων που υποστηρίζουν 

τις εν λόγω λειτουργίες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται σε υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος». 

(270) Οι υποχρεώσεις μεταφοράς 

σήματος θα πρέπει να εφαρμόζονται με 

τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και να 

λαμβάνονται υπόψη η εξέλιξη των 

συστημάτων διανομής των μέσων 

ενημέρωσης και οι τάσεις των 

καταναλωτών. Τα δίκτυα και οι υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούνται για τη διανομή 

υπηρεσιών ραδιοφωνικών ή 

οπτικοακουστικών μέσων στο κοινό, 

περιλαμβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, 

την τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου 

διαδικτύου, τα δορυφορικά και τα επίγεια 

δίκτυα εκπομπών. Ενδέχεται επίσης να 

περιλαμβάνουν άλλα δίκτυα και υπηρεσίες 

στο μέτρο που ένας σημαντικός αριθμός 

τελικών χρηστών τα χρησιμοποιεί για τη 

λήψη υπηρεσιών ραδιοφωνικών και 

οπτικοακουστικών μέσων. Τα σχετικά 

κριτήρια για την αξιολόγηση της έννοιας 

«ένας σημαντικός αριθμός τελικών 

χρηστών» σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων εξελίξεις 

της τεχνολογίας και καταναλωτικά 

πρότυπα ειδικών ομάδων τελικών 

χρηστών. 
Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

μπορούν να περιλαμβάνουν και τη 

μετάδοση υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων 

για να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

χρηστών με αναπηρία. Συνακολούθως, οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

σχεδιασμένες για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας από τελικούς χρήστες με 

αναπηρία, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού, 

ακουστικής περιγραφής και νοηματικής 

γλώσσας. Λόγω της αυξανόμενης παροχής 

και λήψης υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης και της σημασίας των 

ηλεκτρονικών οδηγών προγράμματος και 

άλλων ευκολιών πλοήγησης για τις 

επιλογές των χρηστών, η μετάδοση 

σχετικών με το πρόγραμμα δεδομένων που 
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υποστηρίζουν τις εν λόγω λειτουργίες 

μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε 

υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος». Οι 

υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος θα 

πρέπει να καθιστούν δυνατή την 

πρόσβαση των τελικών χρηστών σε 

υπηρεσίες συνδεδεμένης τηλεόρασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 270 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(270) Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται 

για τη διανομή ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, 

περιλαμβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, 

την τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου 

διαδικτύου, τα δορυφορικά και τα επίγεια 

δίκτυα εκπομπών. Ενδέχεται επίσης να 

περιλαμβάνουν άλλα δίκτυα στο μέτρο που 

ένας σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών 

χρησιμοποιεί τα δίκτυα αυτά ως το κύριο 

μέσο λήψης των ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών εκπομπών. Οι υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος» μπορούν να 

περιλαμβάνουν και τη μετάδοση 

υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών 

με αναπηρία. Συνακολούθως, οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

σχεδιασμένες για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας από τελικούς χρήστες με 

αναπηρία, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού, 

ακουστικής περιγραφής και νοηματικής 

γλώσσας. Λόγω της αυξανόμενης παροχής 

και λήψης υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης και της συνεχιζόμενης 

(270) Οι υποχρεώσεις μεταφοράς 

σήματος θα πρέπει να εφαρμόζονται με 

τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και να 

λαμβάνονται υπόψη η εξέλιξη των 

συστημάτων διανομής των μέσων 

ενημέρωσης και οι τάσεις των 

καταναλωτών. Τα δίκτυα και οι υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούνται για τη διανομή 

υπηρεσιών ραδιοφωνικών ή 

οπτικοακουστικών μέσων στο κοινό, 

περιλαμβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, 

την τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου 

διαδικτύου, τα δορυφορικά και τα επίγεια 

δίκτυα εκπομπών. Ενδέχεται επίσης να 

περιλαμβάνουν άλλα δίκτυα και υπηρεσίες 

στο μέτρο που ένας σημαντικός αριθμός 

τελικών χρηστών τα χρησιμοποιεί για τη 

λήψη υπηρεσιών ραδιοφωνικών και 

οπτικοακουστικών μέσων. Τα σχετικά 

κριτήρια για την αξιολόγηση της έννοιας 

«ένας σημαντικός αριθμός τελικών 

χρηστών» σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων εξελίξεις 

της τεχνολογίας και καταναλωτικά 

πρότυπα ειδικών ομάδων τελικών 

χρηστών. 
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σημασίας των ηλεκτρονικών οδηγών 

προγράμματος για τις επιλογές των 

χρηστών, η μετάδοση σχετικών με το 

πρόγραμμα δεδομένων που υποστηρίζουν 

τις εν λόγω λειτουργίες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται σε υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος». 

Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

μπορούν να περιλαμβάνουν και τη 

μετάδοση υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων 

για να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

χρηστών με αναπηρία. Συνακολούθως, οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

σχεδιασμένες για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας από τελικούς χρήστες με 

αναπηρία, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού, 

ακουστικής περιγραφής και νοηματικής 

γλώσσας. Λόγω της αυξανόμενης παροχής 

και λήψης υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης και της σημασίας των 

ηλεκτρονικών οδηγών προγράμματος και 

άλλων ευκολιών πλοήγησης για τις 

επιλογές των χρηστών, η μετάδοση 

σχετικών με το πρόγραμμα δεδομένων που 

υποστηρίζουν τις εν λόγω λειτουργίες 

μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε 

υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος». Οι 

υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος θα 

πρέπει να καθιστούν δυνατή την 

πρόσβαση των τελικών χρηστών σε 

υπηρεσίες συνδεδεμένης τηλεόρασης. 

Or. en 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 270 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (270α) Η έννοια «ηλεκτρονικός οδηγός 

προγράμματος» πρέπει να ερμηνεύεται 

κατά τρόπο δυναμικό λόγω των διαρκών 

τεχνολογικών εξελίξεων, των ευκολιών 

απαρίθμησης και πλοήγησης στα δίκτυα 

που χρησιμοποιούνται για τη διανομή των 

ραδιοφωνικών μεταδόσεων ή των 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 

των υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης· οι εξελίξεις στις υπηρεσίες 

αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
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