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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία και τα οφέλη για τον καταναλωτή σε 
σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ΕΕ χρειάζεται ένα συνεπές ρυθμιστικό πλαίσιο 
σεβόμενο τόσο την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία ανά την ΕΕ όσο και την 
ποικιλομορφία των αγορών τηλεπικοινωνιών στα κράτη μέλη.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα επωφεληθούν της ενισχυμένης μεταξύ τους 
συνεργασίας καθώς και από τη διατήρηση υψηλού βαθμού αυτονομίας -τόσο από την 
Επιτροπή όσο και από τις εθνικές κυβερνήσεις- προκειμένου να αξιολογούν και να βρίσκουν 
λύσεις σε θέματα εθνικής αγοράς. Δεδομένου ότι πολύπλοκα θέματα εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών απαιτούν προσεκτική εξέταση και ανοικτό διάλογο, ένας μηχανισμός 
διαβούλευσης και συντονισμού θα αποδειχθεί αποτελεσματικότερος από έναν που θα 
συνίσταται σε εντολή και βέτο. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να συνιστά σε μια ΕΡΑ να 
εγκρίνει ή να αποσύρει συγκεκριμένο σχέδιο μέτρων και η ΕΡΑ θα μπορεί να τροποποιεί ή να 
αποσύρει σχέδιο μέτρων εντός τριών μηνών.

Θα πρέπει να παρασχεθούν στις ΕΡΑ τα εργαλεία που μπορεί να ζητήσουν για την ενίσχυση 
του ανταγωνισμού στην αγορά. Ενώ οι μεμονωμένες εθνικές αγορές θα απαιτούν 
διαφορετικές λύσεις, οι ΕΡΑ θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους το διαχωρισμό των 
λειτουργιών ως πιθανή επιλογή για την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών αδιεξόδων.

Παράλληλα με το σεβασμό των ειδικών αναγκών και των συνθηκών αγοράς, η διαχείριση 
φάσματος θα αντιμετωπισθεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό και δέοντα τρόπο από τις ΕΡΑ 
κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις σε σχέση με τον 
ορισμό και την κατανομή θα σέβονται την ουδετερότητα της τεχνολογίας λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις αποφάσεις που έλαβαν διεθνείς οργανισμοί σχετικά με τη διαχείριση 
του ραδιοφάσματος.

Παράλληλα με τη βελτίωση της ασφαλείας και της ακεραιότητας, είναι ζωτικής σημασίας για 
την Ευρώπη η επέκταση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενώ τα ηλεκτρονικά
δίκτυα και υπηρεσίες φέρνουν την Ευρώπη κοντύτερα μέσω των επικοινωνιών, οι κίνδυνοι 
που παρουσιάζονται από παραβιάσεις στον τομέα της ασφαλείας αποτελούν μεγαλύτερο 
στοιχείο ενόχλησης. Τα μέτρα διασφάλισης θα έπρεπε να είναι ανάλογα των κινδύνων όπως 
αυτοί αξιολογήθηκαν αλλά να παραμένουν ταυτόχρονα εντός των ορίων που απαιτούν οι 
περιστάσεις και, επομένως, η Επιτροπή θα έπρεπε να μπορεί να λαμβάνει τεχνικά μέτρα 
εφαρμογής κατόπιν συμφωνίας με τις ΕΡΑ. Οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να γνωστοποιούν στις 
ΕΡΑ τις σοβαρές παραβιάσεις στον τομέα της ασφαλείας ο προσδιορισμός των οποίων θα 
πραγματοποιείται από τη συγκεκριμένη ΕΡΑ.

Η Επιτροπή πρότεινε να ενταχθεί η ρύθμιση στην πολιτική ανταγωνισμού μόλις οι αγορές 
καταστούν ανταγωνιστικότερες. Τούτο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα ακόμη βήμα 
προόδου από πλευράς ρητρών λήξης ισχύος προκειμένου να προσφερθεί ο απαραίτητος 
χρόνος για εργασία.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η  τομεακή  εκ των προτέρων 
ρύθμιση της αγοράς ως μέρος του 
πλαισίου αυτού προβλέπει τη μετάβαση 
από την προηγούμενη κατάσταση 
μονοπωλίων  σε  ανταγωνιστικές αγορές
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών. Μόλις οι αγορές καταστούν 
ανταγωνιστικές, η εκ των προτέρων 
ρύθμιση  θα πρέπει να παύσει να ισχύει
και θα εφαρμόζεται αποκλειστικά η
κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού. Με την αυξανόμενη 
δυναμική του ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, τα δυνάμει οφέλη της 
τομεακής  εκ των προτέρων ρύθμισης 
των τιμών και της πρόσβασης φθίνουν 
σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Οι 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν 
δείξει ισχυρή ανταγωνιστική δυναμική  
κατά τα τελευταία έτη και ο 
ανταγωνισμός είναι πολύ πιθανό να 
ενταθεί ακόμη περισσότερο κατά τα 
επόμενα έτη. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έγκαιρη μετάβαση προς 
την αποκλειστική  εφαρμογή  της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού,  οι διατάξεις της Οδηγίας
αυτής  για την τομεακή εκ των προτέρων 
ρύθμιση θα πρέπει να εκπνεύσουν εντός 
καθορισμένης προθεσμίας εκτός εάν η 
Επιτροπή αποδείξει ότι η συνεχής εκ των 
προτέρων ρύθμιση εξακολουθεί να 
αιτιολογείται  μετά την ημερομηνία αυτή.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή υπέβαλε εν 
προκειμένω τα αρχικά της πορίσματα, 
στην ανακοίνωσή της της 29ης Ιουνίου 
2006, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, σχετικά με την 
ανασκόπηση του κοινοτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με 
βάση τα αρχικά αυτά ευρήματα 
πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, 
όπου ως πλέον σημαντική πτυχή που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
μεταρρύθμιση του πλαισίου κανονιστικών 
ρυθμίσεων προσδιορίστηκε η 
συνεχιζόμενη έλλειψη εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Διαπιστώθηκε ιδίως ότι ο 
κατακερματισμός στην κανονιστική 
ρύθμιση και οι ασυνέπειες στις 
δραστηριότητες των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών απειλούν όχι μόνο 
την ανταγωνιστικότητα του τομέα, αλλά 
και τα σημαντικά οφέλη για τους 
καταναλωτές από τον διασυνοριακό 
ανταγωνισμό.

(2) Η Επιτροπή υπέβαλε εν 
προκειμένω τα αρχικά της πορίσματα, 
στην ανακοίνωσή της της 29ης Ιουνίου 
2006, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, σχετικά με την 
ανασκόπηση του κοινοτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με 
βάση τα αρχικά αυτά ευρήματα 
πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, 
όπου εκφράστηκε υποστήριξη στη 
συνέχιση του ισχύοντος μοντέλου του 
πλαισίου. Το ισχύον πλαίσιο εισάγει 
τεχνικές προσαρμογές μεταβατικού 
χαρακτήρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι η πλήρης μετάβαση 
στους κανόνες του ανταγωνισμού θα 
καταστεί πραγματικότητα, δεδομένου ότι 
ο χαρακτήρας του πλαισίου παραμένει 
προσωρινός και θα πρέπει  να 
επανεξεταστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013, και στην περίπτωση που θα έχει 
αναπτυχθεί μια πλήρως ανταγωνιστική 
αγορά τηλεπικοινωνιών, οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα εκπνεύσουν.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Πρέπει κατά συνέπεια να 
μεταρρυθμιστεί το κοινοτικό πλαίσιο 
κανονιστικών ρυθμίσεων για δίκτυα και 

(3) Πρέπει κατά συνέπεια να 
μεταρρυθμιστεί το κοινοτικό πλαίσιο 
κανονιστικών ρυθμίσεων για δίκτυα και 
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υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στοχεύοντας στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με την ενίσχυση, του 
κοινοτικού μηχανισμού κανονιστικής 
ρύθμισης των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στις βασικές 
αγορές. Τούτο συμπληρώνεται με την 
δημιουργία, βάσει του κανονισμού 
[…/…./ΕΚ] της [ημερομηνία] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ευρωπαϊκής αρχής για την 
αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(εφεξής καλούμενη «η Αρχή»). Στη 
μεταρρύθμιση περιλαμβάνεται επίσης ο 
καθορισμός αποτελεσματικής στρατηγικής 
για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος με 
στόχο την επίτευξη ενιαίου ευρωπαϊκού 
χώρου της πληροφορίας και την ενίσχυση 
των διατάξεων υπέρ χρηστών με 
αναπηρίες, με σκοπό την επίτευξη μιας 
κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς 
αποκλεισμούς.

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στοχεύοντας στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με την ενίσχυση, του 
κοινοτικού μηχανισμού κανονιστικής 
ρύθμισης των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στις βασικές 
αγορές. Στη μεταρρύθμιση περιλαμβάνεται 
επίσης ο καθορισμός αποτελεσματικής και 
συντονισμένης στρατηγικής για τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος με στόχο 
την επίτευξη ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 
της πληροφορίας και την ενίσχυση των 
διατάξεων υπέρ χρηστών με αναπηρίες, με 
σκοπό την επίτευξη μιας κοινωνίας της 
πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ανεξαρτησία των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών πρέπει να ενισχυθεί 
ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 
πλαισίου των κανονιστικών ρυθμίσεων και 
να αυξηθεί το κύρος τους και η 
προβλεψιμότητα των αποφάσεων τους. Για 
το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρξει ρητή 
πρόβλεψη στην εθνική νομοθεσία που θα 
εξασφαλίσει ότι κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της, μια εθνική ρυθμιστική 
αρχή προστατεύεται έναντι εξωτερικών 
παρεμβάσεων ή πολιτικών πιέσεων που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την
ανεξάρτητη αξιολόγησή της στα θέματα 
που επιλαμβάνεται. Η εξωτερική αυτή 

(6) Η ανεξαρτησία των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών πρέπει να ενισχυθεί 
ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 
πλαισίου των κανονιστικών ρυθμίσεων και 
να αυξηθεί το κύρος τους και η 
προβλεψιμότητα των αποφάσεων τους. Για 
το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρξει ρητή 
πρόβλεψη στην εθνική νομοθεσία που θα 
εξασφαλίσει ότι κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της, μια εθνική ρυθμιστική 
αρχή προστατεύεται έναντι εξωτερικών 
παρεμβάσεων ή πολιτικών πιέσεων που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 
ανεξάρτητη αξιολόγησή της στα θέματα 
που επιλαμβάνεται. Η εξωτερική αυτή 



AD\724548EL.doc 7/42 PE404.823v02-00

EL

επιρροή καθιστά έναν εθνικό νομοθετικό 
φορέα ακατάλληλο να αναλάβει δράση ως 
εθνική ρυθμιστική αρχή στο πλαίσιο των 
κανονιστικών ρυθμίσεων. Προς τούτο 
πρέπει να θεσπιστούν εκ των προτέρων 
κανόνες αναφορικά με τους λόγους για την 
απόλυση του επικεφαλής της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, ώστε να αρθεί κάθε 
εύλογη αμφιβολία ως προς την 
ουδετερότητα του εν λόγω φορέα και την 
θωράκισή του έναντι εξωτερικών 
παραγόντων. Είναι σημαντικό οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να έχουν δικό τους 
προϋπολογισμό, που να τους παρέχει ιδίως 
τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν επαρκή 
αριθμό ειδικευμένου προσωπικού. Για την 
εξασφάλιση διαφάνειας πρέπει ο 
προϋπολογισμός να δημοσιεύεται ετησίως.

επιρροή καθιστά έναν εθνικό νομοθετικό 
φορέα ακατάλληλο να αναλάβει δράση ως 
εθνική ρυθμιστική αρχή στο πλαίσιο των 
κανονιστικών ρυθμίσεων. Προς τούτο 
πρέπει να θεσπιστούν εκ των προτέρων 
κανόνες αναφορικά με τους λόγους για την 
απόλυση του επικεφαλής της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, ώστε να αρθεί κάθε 
εύλογη αμφιβολία ως προς την 
ουδετερότητα του εν λόγω φορέα και την 
θωράκισή του έναντι εξωτερικών 
παραγόντων. Οι λόγοι μιας τέτοιας
απόλυσης, πέραν εκείνων που θα 
μπορούσαν να αμαυρώσουν την εικόνα 
του οργανισμού πρέπει να 
ανακοινώνονται δημοσίως. Είναι 
σημαντικό οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
έχουν δικό τους προϋπολογισμό, που να 
τους παρέχει ιδίως τη δυνατότητα να 
προσλαμβάνουν επαρκή αριθμό 
ειδικευμένου προσωπικού. Για την 
εξασφάλιση διαφάνειας πρέπει ο 
προϋπολογισμός να δημοσιεύεται ετησίως.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο κοινοτικός μηχανισμός που 
παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα να 
απαιτεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
να αποσύρουν σχεδιαζόμενα μέτρα 
αναφορικά με τον καθορισμό της αγοράς 
και φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
σημαντική ισχύ στην αγορά έχει 
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη 
συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των συνθηκών στις οποίες 
είναι δυνατό να υπάρξει εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, στην οποία να 
υπάγονται οι φορείς εκμετάλλευσης. Δεν 
υπάρχει, ωστόσο, ανάλογος μηχανισμός 
για την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων. 
Από την παρακολούθηση της αγοράς από 

(11) Ο κοινοτικός μηχανισμός που 
παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα να 
απαιτεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
να αποσύρουν σχεδιαζόμενα μέτρα 
αναφορικά με τον καθορισμό της αγοράς 
και φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
σημαντική ισχύ στην αγορά έχει 
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη 
συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των συνθηκών στις οποίες 
είναι δυνατό να υπάρξει εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, στην οποία να 
υπάγονται οι φορείς εκμετάλλευσης. Δεν 
υπάρχει, ωστόσο, ανάλογος μηχανισμός 
για την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων. 
Από την παρακολούθηση της αγοράς από 
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την Επιτροπή και, ιδίως, από την εμπειρία 
της διαδικασίας του άρθρου 7 της οδηγίας 
πλαίσιο προκύπτει ότι ανακολουθίες στην 
εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ακόμα και υπό 
παρόμοιες συνθήκες αγοράς, υπονομεύουν 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, δεν εξασφαλίζουν ισότιμες 
συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης που είναι 
εγκατεστημένοι σε διάφορα κράτη μέλη 
και εμποδίζουν την επίτευξη οφέλους για 
τους καταναλωτές από τον διασυνοριακό 
ανταγωνισμό και υπηρεσίες. Πρέπει να 
δοθούν στην Επιτροπή εξουσίες ώστε να 
απαιτεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
την απόσυρση σχεδίων μέτρων για τα 
επανορθωτικά μέσα που επιλέγουν οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Για την 
εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής του 
πλαισίου των κανονιστικών ρυθμίσεων 
στην Κοινότητα πρέπει η Επιτροπή πριν 
από τη λήψη της απόφασής της να 
συμβουλεύεται την Αρχή.

την Επιτροπή και, ιδίως, από την εμπειρία 
της διαδικασίας του άρθρου 7 της οδηγίας 
πλαίσιο προκύπτει ότι ανακολουθίες στην 
εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ακόμα και υπό 
παρόμοιες συνθήκες αγοράς, υπονομεύουν 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, δεν εξασφαλίζουν ισότιμες 
συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης που είναι 
εγκατεστημένοι σε διάφορα κράτη μέλη 
και εμποδίζουν την επίτευξη οφέλους για 
τους καταναλωτές από τον διασυνοριακό 
ανταγωνισμό και υπηρεσίες. Μπορούν να 
δοθούν στην Επιτροπή εξουσίες ώστε να 
διαπραγματεύεται με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές την απόσυρση σχεδίων 
μέτρων για τα επανορθωτικά μέσα που 
επιλέγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. 
Για την εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής 
του πλαισίου των κανονιστικών ρυθμίσεων 
στην Κοινότητα πρέπει η Επιτροπή πριν 
από την έναρξη των  διαπραγματεύσεων
να συμβουλεύεται την Αρχή.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Παρομοίως, ενόψει της ανάγκης 
αποφυγής ρυθμιστικού κενού σε έναν 
τομέα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
κινητικότητα, εάν η θέσπιση του 
επανακοινοποιημένου σχεδίου μέτρου θα 
συνέχιζε να αποτελεί φραγμό για την 
ενιαία αγορά ή θα συνέχιζε να είναι 
ασύμβατο με την κοινοτική νομοθεσία, η 
Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί την Αρχή, 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από 
την σχετική εθνική ρυθμιστική αρχή να 
επιβάλει ειδικό επανορθωτικό μέτρο εντός 
καθορισμένου χρονικού περιθωρίου.

(13) Παρομοίως, ενόψει της ανάγκης 
αποφυγής ρυθμιστικού κενού σε έναν 
τομέα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
κινητικότητα, εάν η θέσπιση του 
επανακοινοποιημένου σχεδίου μέτρου θα 
συνέχιζε να αποτελεί φραγμό για την 
ενιαία αγορά ή θα συνέχιζε να είναι 
ασύμβατο με την κοινοτική νομοθεσία, η 
Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί την Αρχή, 
πρέπει να είναι σε θέση να συνιστά στη 
σχετική εθνική ρυθμιστική αρχή (ΕΡΑ) να 
επιβάλει ειδικό επανορθωτικό μέτρο εντός 
καθορισμένου χρονικού περιθωρίου. Στην 
περίπτωση που η σχετική εθνική 
ρυθμιστική αρχή (ΕΡΑ) δεν αποδέχεται
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τη σύσταση, θα πρέπει να δημοσιοποιήσει 
το σκεπτικό της με τρόπο σαφή και 
διαφανή.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εν όψει των στενών χρονικών 
περιθωρίων στον κοινοτικό μηχανισμό 
διαβούλευσης, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εξουσίες για θέσπιση 
εκτελεστικών μέτρων που να αποβλέπουν 
σε απλούστευση των διαδικασιών 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών – π.χ. σε περιπτώσεις σταθερών 
αγορών ή ελασσόνων αλλαγών σε 
προηγουμένως κοινοποιημένα μέτρα – ή 
σε δυνατότητα εξαίρεσης κοινοποίησης για 
την εξομάλυνση των διαδικασιών σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 

(14) Εν όψει των στενών χρονικών 
περιθωρίων στον κοινοτικό μηχανισμό 
διαβούλευσης, η Επιτροπή μπορεί, αφού 
συμβουλευθεί τις ΕΡΑ,  να προχωρήσει 
στη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων που να 
αποβλέπουν σε απλούστευση των 
διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών – π.χ. σε περιπτώσεις 
σταθερών αγορών ή ελασσόνων αλλαγών 
σε προηγουμένως κοινοποιημένα μέτρα –
ή σε δυνατότητα εξαίρεσης κοινοποίησης 
για την εξομάλυνση των διαδικασιών σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και της σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, το πλαίσιο των 
κανονιστικών ρυθμίσεων πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των τελικών 
χρηστών με αναπηρίες, των ηλικιωμένων, 
καθώς και χρηστών με ειδικές κοινωνικές 
ανάγκες, έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας. Στη δήλωση 22, η οποία 

(15) Σύμφωνα με τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και της σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, το πλαίσιο των 
κανονιστικών ρυθμίσεων πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των τελικών 
χρηστών με αναπηρίες, των ηλικιωμένων, 
καθώς και χρηστών με ειδικές κοινωνικές 
ανάγκες, έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Στη δήλωση 22, η οποία προσαρτάται στην 
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προσαρτάται στην τελική πράξη του 
Άμστερνταμ, προβλέπεται ότι τα θεσμικά
όργανα της Κοινότητας λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες κατά την 
κατάρτιση μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 
95 της Συνθήκης.

τελική πράξη του Άμστερνταμ, 
προβλέπεται ότι τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες 
ατόμων με αναπηρίες κατά την κατάρτιση 
μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 95 της 
Συνθήκης.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα εθνικά σύνορα παίζουν όλο και 
μικρότερο ρόλο για τον καθορισμό της 
βέλτιστης χρήσης τους ραδιοφάσματος. Ο 
κατακερματισμός της διαχείρισης της 
πρόσβασης σε δικαιώματα ραδιοφάσματος 
περιορίζει τις επενδύσεις και την 
καινοτομία και δεν παρέχει στους φορείς 
εκμετάλλευσης και τους κατασκευαστές 
εξοπλισμού τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης οικονομιών κλίμακας, 
παρεμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη 
εσωτερικής αγοράς για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα.

(19) Τα εθνικά σύνορα παίζουν όλο και 
μικρότερο ρόλο για τον καθορισμό της 
βέλτιστης χρήσης τους ραδιοφάσματος. Ο 
κατακερματισμός της διαχείρισης της 
πρόσβασης σε δικαιώματα ραδιοφάσματος 
περιορίζει τις επενδύσεις και την 
καινοτομία και μπορεί να μη παρέχει 
στους φορείς εκμετάλλευσης και τους 
κατασκευαστές εξοπλισμού τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης οικονομιών κλίμακας, 
παρεμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη 
εσωτερικής αγοράς για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο καθορισμός του πεδίου 
εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης που αφορά την προαγωγή της 
γλωσσικής και πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των 
μέσων επικοινωνίας εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα 
με την οικεία εθνική νομοθεσία.

(23) Ο καθορισμός του πεδίου 
εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης που αφορά την προαγωγή της 
γλωσσικής και πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των 
μέσων επικοινωνίας εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα 
με την οικεία εθνική νομοθεσία στο βαθμό 
που τούτο δεν υποσκάπτει την αρχή 
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χώρας προέλευσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένης της επίδρασης των 
εξαιρέσεων στην ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, η Επιτροπή πρέπει να είναι 
σε θέση να εναρμονίζει πεδίο εφαρμογής 
και χαρακτήρα των ενδεχόμενων 
εξαιρέσεων από τις αρχές της 
ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών 
εκτός όσων αποβλέπουν στην εξασφάλιση 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα μέσα 
επικοινωνίας, όσον αφορά 
εναρμονισμένους τεχνικούς όρους για τη 
διάθεση και αποδοτική χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων βάσει της απόφασης 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης

Μαρτίου 2002 σχετικά με κανονιστικό 
πλαίσιο για την πολιτική του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα).

(26) Δεδομένης της επίδρασης των 
εξαιρέσεων στην ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, η Επιτροπή μπορεί, σε
συμφωνία με τις ΕΡΑ, να είναι σε θέση να 
εναρμονίζει πεδίο εφαρμογής και 
χαρακτήρα των ενδεχόμενων εξαιρέσεων 
από τις αρχές της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών εκτός όσων 
αποβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτιστικής 
και γλωσσικής ποικιλομορφίας και 
πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, όσον 
αφορά εναρμονισμένους τεχνικούς όρους 
για τη διάθεση και αποδοτική χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων βάσει της απόφασης 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης

Μαρτίου 2002 σχετικά με κανονιστικό 
πλαίσιο για την πολιτική του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα).

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για την προαγωγή της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς και για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης διασυνοριακών 
υπηρεσιών, πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή 
η εξουσία να χορηγεί στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες στο πεδίο της 
αριθμοδότησης. Εξάλλου, για να δοθεί η 
δυνατότητα σε πολίτες των κρατών μελών, 

(29) Για την προαγωγή της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς και για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης διασυνοριακών 
υπηρεσιών, είναι δυνατόν να δοθεί στην 
Επιτροπή, σε συμφωνία με τις ΕΡΑ, η 
εξουσία να χορηγεί στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες στο πεδίο της 
αριθμοδότησης. Εξάλλου, για να δοθεί η 
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συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών και 
ατόμων με αναπηρίες, να έχουν πρόσβαση 
σε ορισμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας 
τους ίδιους αναγνωρίσιμους αριθμούς σε 
παρόμοιες τιμές σε όλα τα κράτη μέλη, 
πρέπει οι εξουσίες της Επιτροπής για 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων να 
περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, 
την ισχύουσα αρχή ή μηχανισμό 
τιμολόγησης.

δυνατότητα σε πολίτες των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών και 
ατόμων με αναπηρίες, να έχουν πρόσβαση 
σε ορισμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας 
τους ίδιους αναγνωρίσιμους αριθμούς σε 
παρόμοιες τιμές σε όλα τα κράτη μέλη, 
πρέπει οι εξουσίες της Επιτροπής για 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων να 
περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, 
την ισχύουσα αρχή ή μηχανισμό 
τιμολόγησης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
κατόχους δικαιωμάτων διέλευσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος ή εγκατάσταση 
νέου δικτύου κατά περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο τρόπο και ανεξάρτητα από κάθε 
υποχρέωση φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά να παραχωρεί 
πρόσβαση στο δικό του δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση 
να επιβάλλουν, κατά περίπτωση, μερισμό 
αγωγών, ιστών και κεραιών, την είσοδο σε 
κτίρια και καλύτερο συντονισμό τεχνικών 
έργων. Ο βελτιωμένος μερισμός ευκολιών 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό και να μειώσει το συνολικό 
χρηματοοικονομικό και περιβαλλοντικό 
κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης 
υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
τις επιχειρήσεις.

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
κατόχους δικαιωμάτων διέλευσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος ή εγκατάσταση 
νέου δικτύου κατά περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο τρόπο και ανεξάρτητα από κάθε 
υποχρέωση φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά να παραχωρεί
πρόσβαση στο δικό του δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση 
να επιβάλλουν, κατά περίπτωση, μερισμό 
αγωγών, ιστών και κεραιών, την είσοδο σε 
κτίρια και καλύτερο συντονισμό τεχνικών 
έργων, όπου υπάρχει έλλειψη 
ανταγωνισμoύ υποδομής. Ο βελτιωμένος 
μερισμός ευκολιών μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά τον ανταγωνισμό και να 
μειώσει το συνολικό χρηματοοικονομικό 
και περιβαλλοντικό κόστος ανάπτυξης και 
εγκατάστασης υποδομής ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για τις επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
κατόχους δικαιωμάτων διέλευσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος ή εγκατάσταση 
νέου δικτύου κατά περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο τρόπο και ανεξάρτητα από κάθε 
υποχρέωση φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά να παραχωρεί 
πρόσβαση στο δικό του δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση 
να επιβάλλουν, κατά περίπτωση, μερισμό 
αγωγών, ιστών και κεραιών, την είσοδο σε 
κτίρια και καλύτερο συντονισμό τεχνικών 
έργων. Ο βελτιωμένος μερισμός ευκολιών 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό και να μειώσει το συνολικό 
χρηματοοικονομικό και περιβαλλοντικό 
κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης 
υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
τις επιχειρήσεις.

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
κατόχους δικαιωμάτων διέλευσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος ή εγκατάσταση 
νέου δικτύου κατά περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο τρόπο και ανεξάρτητα από κάθε 
υποχρέωση φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά να παραχωρεί 
πρόσβαση στο δικό του δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση 
να επιβάλλουν, κατά περίπτωση, μερισμό 
αγωγών, ιστών και κεραιών, την είσοδο σε 
κτίρια και καλύτερο συντονισμό τεχνικών 
έργων, όπου υπάρχει ρυθμιστικό αδιέξοδο
σε σχέση με τον ανταγωνισμό υποδομής. 
Ο βελτιωμένος μερισμός ευκολιών μπορεί 
να βελτιώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό 
και να μειώσει το συνολικό 
χρηματοοικονομικό και περιβαλλοντικό 
κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης 
υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η αξιόπιστη και ασφαλής 
επικοινωνία πληροφοριών μέσω δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταλαμβάνει 
διαρκώς κεντρικότερη θέση στο σύνολο 
της οικονομίας και της κοινωνίας εν γένει. 
Ο σύνθετος χαρακτήρας των συστημάτων, 
τεχνικές αστοχίες ή ανθρώπινα λάθη, 
ατυχήματα ή προσβολές ενδέχεται να 
έχουν συνέπειες για τη λειτουργία και τη 

(32) Η αξιόπιστη και ασφαλής 
επικοινωνία πληροφοριών μέσω δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταλαμβάνει
διαρκώς κεντρικότερη θέση στο σύνολο 
της οικονομίας και της κοινωνίας εν γένει. 
Ο σύνθετος χαρακτήρας των συστημάτων, 
τεχνικές αστοχίες ή ανθρώπινα λάθη, 
ατυχήματα ή προσβολές ενδέχεται να 
έχουν συνέπειες για τη λειτουργία και τη 
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διάθεση των υλικών υποδομών που 
παρέχουν υπηρεσίες καθοριστικής 
σημασίας για την ευημερία των ευρωπαίων 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει 
συνεπώς να προωθούν την ακεραιότητα 
και την ασφάλεια των δημόσιων 
επικοινωνιακών δικτύων. Η Αρχή πρέπει 
να συμβάλλει στην επίτευξη βελτιωμένου 
επιπέδου ασφάλειας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές και 
προάγοντας την ανταλλαγή βέλτιστης 
πρακτικής. Τόσο η Αρχή όσο και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων εξουσιών για 
απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης ώστε 
να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το επίπεδο 
της ασφάλειας δικτύων ή υπηρεσιών, 
καθώς επίσης και περιεκτικά και αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με τρέχοντα συμβάντα 
ασφάλειας που είχαν σημαντικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 
Έχοντας υπόψη ότι η επιτυχής εφαρμογή 
επαρκούς βαθμού ασφάλειας δεν πρόκειται 
για ενέργεια που πραγματοποιείται άπαξ 
αλλά για συνεχή διαδικασία εφαρμογής, 
ανασκόπησης και επικαιροποίησης, πρέπει 
να απαιτείται από τους παρόχους δικτύου 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να λαμβάνουν μέτρα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
ασφάλειάς τους σύμφωνα με τους 
κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη το πλέον προηγμένο 
τεχνολογικό επίπεδο των εν λόγω μέτρων.

διάθεση των υλικών υποδομών που 
παρέχουν υπηρεσίες καθοριστικής 
σημασίας για την ευημερία των ευρωπαίων 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει 
συνεπώς να προωθούν την ακεραιότητα 
και την ασφάλεια των δημόσιων 
επικοινωνιακών δικτύων. Η Αρχή πρέπει 
να συμβάλλει στην επίτευξη βελτιωμένου 
επιπέδου ασφάλειας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές και 
προάγοντας την ανταλλαγή βέλτιστης 
πρακτικής. Τόσο η Αρχή όσο και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων εξουσιών για 
απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης ώστε 
να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το επίπεδο 
της ασφάλειας δικτύων ή υπηρεσιών, 
καθώς επίσης και περιεκτικά και αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με τρέχοντα συμβάντα 
ασφάλειας που είχαν σημαντικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 
Έχοντας υπόψη ότι η επιτυχής εφαρμογή 
επαρκούς βαθμού ασφάλειας δεν πρόκειται 
για ενέργεια που πραγματοποιείται άπαξ 
αλλά για συνεχή διαδικασία εφαρμογής, 
ανασκόπησης και επικαιροποίησης, πρέπει 
να απαιτείται από τους παρόχους δικτύου 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να λαμβάνουν μέτρα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
ασφάλειάς τους ανάλογα με τους 
κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη το πλέον προηγμένο 
τεχνολογικό επίπεδο των εν λόγω μέτρων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Εφόσον υπάρχει ανάγκη συμφωνίας 
επί κοινής δέσμης απαιτήσεων ασφάλειας, 
πρέπει να παρέχεται στην Επιτροπή η 
εξουσία προσαρμογής τεχνικών μέτρων 
εφαρμογής για την επίτευξη επαρκούς 
στάθμης ασφάλειας δικτύου και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
εσωτερική αγορά. Η Αρχή πρέπει να 
συμβάλλει στην εναρμόνιση των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας παρέχοντας την 
εμπειρογνωμοσύνη της. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν την 
εξουσία να εκδίδουν δεσμευτικές οδηγίες 
αναφορικά με τεχνικά μέτρα εφαρμογής 
που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο. Για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους πρέπει να διαθέτουν 
εξουσία για διερεύνηση και επιβολή 
κυρώσεων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.

(33) Εφόσον υπάρχει ανάγκη συμφωνίας 
επί κοινής δέσμης απαιτήσεων ασφάλειας, 
είναι δυνατόν να παρέχεται στην 
Επιτροπή, σε συμφωνία με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, η εξουσία 
προσαρμογής τεχνικών μέτρων εφαρμογής 
για την επίτευξη επαρκούς στάθμης 
ασφάλειας δικτύου και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
εσωτερική αγορά στις περιπτώσεις όπου 
οι καθοδηγούμενες από τη βιομηχανία 
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δεν έχουν 
επιτύχει ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας 
στην εσωτερική αγορά ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών. Στις
περιπτώσεις όπου θεωρείται αναγκαία η 
εφαρμογή τεχνικών μέτρων, πρέπει να 
απαιτείται ένα σύστημα επιστροφής των 
δαπανών σε εθνικό επίπεδο. Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA)  πρέπει να συμβάλλει στην 
εναρμόνιση των κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
παρέχοντας την εμπειρογνωμοσύνη της. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διαθέτουν την εξουσία να εκδίδουν 
δεσμευτικές οδηγίες αναφορικά με τεχνικά 
μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους πρέπει να 
διαθέτουν εξουσία για διερεύνηση και 
επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να γνωρίζουν με βεβαιότητα οι 
συντελεστές της αγοράς τους όρους των 
κανονιστικών ρυθμίσεων, απαιτείται 
καθορισμός χρονικού ορίου για τις 
περιπτώσεις ανασκόπησης της αγοράς. 
Είναι σημαντικό να διεξάγεται ανάλυση 
της αγοράς σε τακτική βάση και σε εύλογο 
και ενδεδειγμένο χρονικό πλαίσιο. Στο εν 
λόγω πλαίσιο πρέπει να συνεκτιμάται το 
κατά πόσο η συγκεκριμένη αγορά υπήρξε 
κατά το παρελθόν αντικείμενο ανάλυσης 
και αν έχει κοινοποιηθεί δεόντως. Εάν μια 
εθνική ρυθμιστική αρχή δεν αναλύσει μια 
αγορά εντός του χρονικού περιθωρίου 
ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η εσωτερική 
αγορά, ενώ οι κανονικές διαδικασίες επί 
παραβάσει ενδέχεται να μην έχουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματά τους εγκαίρως. Η 
Επιτροπή πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση 
να ζητήσει από την Αρχή να επικουρήσει 
την συγκεκριμένη εθνική ρυθμιστική αρχή 
στα καθήκοντα της, ιδίως να εκδώσει 
γνώμη συμπεριλαμβανομένου σχεδίου 
μέτρου, ανάλυσης της σχετικής αγοράς και 
των ενδεδειγμένων υποχρεώσεων που στη 
συνέχεια μπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή.

(36) Για να γνωρίζουν με βεβαιότητα οι 
συντελεστές της αγοράς τους όρους των 
κανονιστικών ρυθμίσεων, απαιτείται 
καθορισμός χρονικού ορίου για τις 
περιπτώσεις ανασκόπησης της αγοράς. 
Είναι σημαντικό να διεξάγεται ανάλυση 
της αγοράς σε τακτική βάση και σε εύλογο 
και ενδεδειγμένο χρονικό πλαίσιο. Στο εν 
λόγω πλαίσιο πρέπει να συνεκτιμάται το 
κατά πόσο η συγκεκριμένη αγορά υπήρξε 
κατά το παρελθόν αντικείμενο ανάλυσης 
και αν έχει κοινοποιηθεί δεόντως. Εάν μια 
εθνική ρυθμιστική αρχή δεν αναλύσει μια 
αγορά εντός του χρονικού περιθωρίου 
ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η εσωτερική 
αγορά, ενώ οι κανονικές διαδικασίες επί 
παραβάσει ενδέχεται να μην έχουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματά τους εγκαίρως. Η 
Επιτροπή μπορεί συνεπώς, σε συμφωνία 
με τις ΕΡΑ, να είναι σε θέση να ζητήσει 
από την Αρχή να επικουρήσει την 
συγκεκριμένη εθνική ρυθμιστική αρχή στα 
καθήκοντα της, ιδίως να εκδώσει γνώμη 
συμπεριλαμβανομένου σχεδίου μέτρου, 
ανάλυσης της σχετικής αγοράς και των 
ενδεδειγμένων υποχρεώσεων που στη 
συνέχεια μπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Η άρση νομικών και διοικητικών 
φραγμών για γενική άδεια ή δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος ή αριθμών με 
ευρωπαϊκή απήχηση πρέπει να ευνοεί την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

(53) Η άρση νομικών και διοικητικών 
φραγμών για γενική άδεια ή δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος ή αριθμών με 
ευρωπαϊκή απήχηση πρέπει να ευνοεί την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 
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υπηρεσιών και να συμβάλει στην βελτίωση 
του ανταγωνισμού. Ενώ ο συντονισμός 
των τεχνικών όρων για τη διάθεση και 
αποδοτική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων 
διοργανώνεται σύμφωνα με την απόφαση 
για το ραδιοφάσμα, ενδέχεται επίσης να 
απαιτηθεί, για την επίτευξη στόχων της 
εσωτερικής αγοράς, ο συντονισμός ή η 
εναρμόνιση των διαδικασιών επιλογής και 
των όρων που ισχύουν για δικαιώματα και 
άδειες σε ορισμένες ζώνες, σε δικαιώματα 
χρήσης για αριθμούς και σε γενικές άδειες. 
Τούτο ισχύει ιδίως για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες 
έχουν από την φύση τους διάσταση 
εσωτερικής αγοράς ή διασυνοριακό 
δυναμικό, όπως οι δορυφορικές υπηρεσίες, 
η ανάπτυξη των οποίων θα 
παρεμποδίζονταν από ανακολουθίες στην 
εκχώρηση ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών 
μελών. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από 
την Επιτροπή Επικοινωνιών και 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη 
της Αρχής, πρέπει επομένως να είναι σε 
θέση να θεσπίζει τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα για την επίτευξη τέτοιων στόχων. Τα 
εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζει η 
Επιτροπή ενδέχεται να απαιτούν από τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος ή/και αριθμών σε 
όλη την έκταση της επικράτειάς τους και, 
εφόσον απαιτηθεί, να αποσύρουν κάθε 
άλλο υφιστάμενο εθνικό δικαίωμα χρήσης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν 
χορηγούν νέο δικαίωμα χρήσης για την 
σχετική ζώνη ραδιοφάσματος ή την 
περιοχή αριθμών βάσει εθνικών 
διαδικασιών.

υπηρεσιών και να συμβάλει στην βελτίωση 
του ανταγωνισμού. Ενώ ο συντονισμός 
των τεχνικών όρων για τη διάθεση και 
αποδοτική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων 
διοργανώνεται σύμφωνα με την απόφαση 
για το ραδιοφάσμα, ενδέχεται επίσης να 
απαιτηθεί, για την επίτευξη στόχων της 
εσωτερικής αγοράς, ο συντονισμός ή η 
εναρμόνιση των διαδικασιών επιλογής και 
των όρων που ισχύουν για δικαιώματα και 
άδειες σε ορισμένες ζώνες, σε δικαιώματα 
χρήσης για αριθμούς και σε γενικές άδειες. 
Τούτο ισχύει ιδίως για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες 
έχουν από την φύση τους διάσταση 
εσωτερικής αγοράς ή διασυνοριακό 
δυναμικό, όπως οι δορυφορικές υπηρεσίες, 
η ανάπτυξη των οποίων θα 
παρεμποδίζονταν από ανακολουθίες στην 
εκχώρηση ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών 
μελών και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποφάσεις διεθνών οργανισμών που 
αφορούν  τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, όπως, λ.χ.,  της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Διοικήσεων 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
(CEPT). Η Επιτροπή, επικουρούμενη από 
την Επιτροπή Επικοινωνιών και 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη 
της Αρχής, πρέπει επομένως να είναι σε 
θέση να θεσπίζει τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα για την επίτευξη τέτοιων στόχων. Τα 
εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζει η 
Επιτροπή ενδέχεται να απαιτούν από τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος ή/και αριθμών σε 
όλη την έκταση της επικράτειάς τους και, 
εφόσον απαιτηθεί, να αποσύρουν κάθε 
άλλο υφιστάμενο εθνικό δικαίωμα χρήσης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν 
χορηγούν νέο δικαίωμα χρήσης για την 
σχετική ζώνη ραδιοφάσματος ή την 
περιοχή αριθμών βάσει εθνικών 
διαδικασιών.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 1
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών 
τερματικού εξοπλισμού. Καθορίζει τα 
καθήκοντα των εθνικών κανονιστικών 
αρχών και θεσπίζει σύνολο διαδικασιών 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε 
ολόκληρη την Κοινότητα.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών. Καθορίζει τα καθήκοντα των 
εθνικών κανονιστικών αρχών και θεσπίζει 
σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση 
εναρμονισμένης εφαρμογής του 
κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο (ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 2 - στοιχείο ιθ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους διεθνείς, κοινοτικούς ή 
εθνικούς κανονισμούς.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος  2 - στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 2 - στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς και στα διεθνή σχέδια 
ραδιοσυχνοτήτων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σοβαρότητας των προβλημάτων που προκαλούν οι παρεμβολές μεταξύ της 
ραδιοφωνικής μετάδοσης και των υπηρεσιών διπλής φωνής (λήψη και μετάδοση) είναι 
ουσιώδες να προστατεύονται οι υπηρεσίες ψηφιακής ραδιοφωνικής μετάδοσης από τις 
επιβλαβείς παρεμβολές, σύμφωνα με τα διεθνή σχέδια συχνοτήτων και ιδιαίτερα το Σχέδιο της 
Γενεύης UIT (GE-06). Ο ορισμός των επιβλαβών παρεμβολών πρέπει επομένως να 
τροποποιηθεί ακολούθως.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
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συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Από τις 
επιχειρήσεις αυτές απαιτείται επίσης να 
υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις 
υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν 
αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που 
διατίθενται σε ανταγωνιστές. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών.

συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών και 
συμμορφούται  προς  το κοινοτικό και 
εθνικό δίκαιο σχετικά με τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν όρους 
για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών από άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 7 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 

5. Εντός της δίμηνης χρονικής 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 
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4, μπορεί η Επιτροπή να λάβει απόφαση 
ζητώντας από την ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού [……/ΕΚ] πριν από την 
έκδοση απόφασης. Η απόφαση 
συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, καθώς και 
από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

4, μπορεί η Επιτροπή να συστήσει στην 
ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική αρχή να 
αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η Επιτροπή 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη της 
Αρχής που υποβάλλεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του κανονισμού [……/ΕΚ] πριν 
από την έκδοση απόφασης. Η σύσταση 
συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, καθώς και 
από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 7 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής με την οποία
ζητείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
σύστασης της Επιτροπής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5,  προς την εθνική 
ρυθμιστική αρχή για να αποσύρει σχέδιο 
μέτρου, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου. 
Σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου 
τροποποιείται, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διοργανώνει δημόσια διαβούλευση 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 7 - παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση τροποποιημένου
σχεδίου μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4β, η Επιτροπή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση της παραγράφου 4α, να λάβει 
απόφαση ζητώντας από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή να επιβάλει ειδική 
υποχρέωση βάσει των άρθρων 9 έως 13α 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) και του άρθρο 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία) εντός εύλογης χρονικής 
περιόδου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί 
τους ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
έχουν καθοριστεί για τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στο άρθρο 8. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
[…./ΕΚ], ιδίως κατά την επεξεργασία της 
υποχρέωσης ή των υποχρεώσεων που 
πρόκειται να επιβληθούν.

διαγράφεται

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 7
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 7α - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος του 
άρθρου 22 παράγραφος 3α.

διαγράφεται
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8 - στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) εξασφαλίζοντας τη συνεργασία των 
επιχειρήσεων που παρέχουν τα δίκτυα και 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς, για την προστασία και την 
προώθηση  νόμιμων περιεχομένων στο 
πλαίσιο των δικτύων αυτών και 
υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να ανατεθεί μια αποστολή συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Αρχή της Αγοράς 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή στον οργανισμό συντονισμού που θα την αντικαταστήσει 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία των φορέων εκμετάλλευσης των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με την καταπολέμηση των παραβιάσεων των 
πνευματικών δικαιωμάτων που αναπτύσσονται κατά τρόπο δυσανάλογο.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 
εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Οι 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 
εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια και 
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εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
ωστόσο, να προβαίνουν σε διάκριση με 
βάση την προσφορά τεχνολογίας ή 
υπηρεσίας όπου προβλέπεται σχετικά στο 
παρόν άρθρο.

ότι η κατανομή και η εκχώρηση του 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζει 
τον ουσιαστικό ανταγωνισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχά τους
εθνικά σχέδια ραδιοσυχνοτήτων και τις 
προηγούμενες αποφάσεις διεθνών 
οργανισμών που ασχολούνται με  τη 
διαχείριση του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης του και σύμφωνα με 
την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα).

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος, όπου τούτο είναι εφικτό,
σε ολόκληρη την Κοινότητα, σύμφωνα με 
την ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής 
και αποδοτικής χρήσης του και σύμφωνα 
με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα),
λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχά τους
εθνικά σχέδια ραδιοσυχνοτήτων και τις 
προηγούμενες αποφάσεις διεθνών 
οργανισμών που ασχολούνται με τη 
διαχείριση του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - στοιχείο (β α ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αποφυγή στρεβλώσεων του 
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ανταγωνισμού

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος  9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2- στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση
σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών 
με στόχο τη διασφάλιση της προώθησης 
στόχων της πολιτιστικής πολιτικής και 
της πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης , 
όπως είναι  η πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλομορφία και ο πλουραλισμός των 
μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 9 - παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α.Ο προσδιορισμός της εμβέλειας, του
χαρακτήρα και της διάρκειας των
περιορισμών με σκοπό την προώθηση
των στόχων της πολιτιστικής πολιτικής 
και της πολιτικής για τα μέσα 
ενημέρωσης όπως είναι  η πολιτιστική 
και γλωσσική ποικιλομορφία και ο 
πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης
εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 9β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9γ χωρίς προηγούμενη συναίνεση 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9γ με προηγούμενη συναίνεση της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις.

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις, με προηγούμενη συναίνεση 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 9 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και αποβλέποντας στην 
επίτευξη των αρχών του παρόντος άρθρου, 
η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κατάλληλα 
εκτελεστικά μέτρα με σκοπό:

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και αποβλέποντας στην 
επίτευξη των αρχών του παρόντος άρθρου, 
η Επιτροπή, μπορεί , σε συμφωνία με τις 
ΕΡΑ να συνιστάι κατάλληλα εκτελεστικά 
μέτρα με σκοπό:

(α) την εναρμόνιση της ταυτοποίησης 
των ζωνών στις οποίες οι επιχειρήσεις 
μπορούν να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους·

(α) την εναρμόνιση της ταυτοποίησης 
των ζωνών στις οποίες οι επιχειρήσεις 
μπορούν να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους·
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(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

(γ) την εναρμόνιση των ειδικών 
μέτρων για την εξασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού σε περίπτωση μεταβίβασης 
μεμονωμένων δικαιωμάτων·

(γ) την εναρμόνιση των ειδικών 
μέτρων για την εξασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού σε περίπτωση μεταβίβασης 
μεμονωμένων δικαιωμάτων·

(δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση του 
πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης αυτών των αρχών σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4, εκτός 
εκείνων που αποβλέπουν να 
εξασφαλίσουν την προαγωγή πολιτιστικής 
και γλωσσικής ποικιλομορφίας και 
πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.

(δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση του 
πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης αυτών των αρχών. Όλες οι 
εξαιρέσεις προβλέπονται  σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11 - στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο
θέμα αυτό, τα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση αρχών 
τιμολόγησης για συγκεκριμένους 
αριθμούς ή πεδία αριθμών. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί, σε 
συμφωνία με τις ΕΡΑ, να συνιστά 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα  
προς το σκοπό  αυτό.
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λόγω μέτρων.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 
3α.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιχείρηση παροχής 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει 
το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί, 
υπεράνω ή υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού 
ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται 
διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη 
χρήση ακινήτου, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές είναι σε θέση να επιβάλουν μερισμό 
(κοινή χρήση) των ευκολιών ή του 
ακινήτου αυτού, συμπεριλαμβανομένων 
εισόδων σε κτίρια, ιστών, κεραιών, 
αγωγών, φρεατίων και οδικών κυτίων 
σύνδεσης.

1. Όταν μια επιχείρηση παροχής 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει 
το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί, 
υπεράνω ή υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού 
ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται 
διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη 
χρήση ακινήτου, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές είναι σε θέση να επιβάλουν μερισμό 
(κοινή χρήση) των ευκολιών ή του 
ακινήτου αυτού, συμπεριλαμβανομένων 
εισόδων σε κτίρια, ιστών, κεραιών, 
αγωγών, φρεατίων και οδικών κυτίων 
σύνδεσης υπό την επιφύλαξη της 
κατάλληλης και ανάλογης αποζημίωσης 
σε δίκαιες τιμές αγοράς για τους 
κατόχους των δικαιωμάτων αυτών.

Τροπολογία 38
Bill Newton DunnΠρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 12 - παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 είναι αντικειμενικά, διαφανή 
και αναλογικά.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
χωρίς διακρίσεις, αναλογικά και 
λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 7a (4).

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 13α - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών να λαμβάνουν όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση 
της ακεραιότητας των δικτύων τους με 
σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας της 
παροχής υπηρεσιών που διανέμονται μέσω 
των δικτύων αυτών.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών να λαμβάνουν τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση 
της ακεραιότητας των δικτύων τους με 
σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας της 
παροχής υπηρεσιών που διανέμονται μέσω 
των δικτύων αυτών. Τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές θα πραγματοποιούν τακτικές
διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις
προκειμένου να λαμβάνονται τα
ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση 
της ασφάλειας ή της ακεραιότητας.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 13α - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

‘4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως την γνώμη της Αρχής που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

διαγράφεται
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κανονισμού […/ΕΚ], μπορεί να εκδίδει 
απόφαση για την ταυτοποίηση 
διακρατικών αγορών.
Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 4.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 13β - παράγραφος 2 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 
την εξουσία να απαιτούν από επιχειρήσεις 
που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό:

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όταν τούτο 
είναι αναγκαίο, να διαθέτουν την εξουσία 
να απαιτούν από επιχειρήσεις που 
παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό:

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ενίσχυση των εξουσιών εφαρμογής υπό μορφήν δεσμευτικών οδηγιών προς τις
ΕΡΑ, ελέγχων ασφαλείας και ικανότητα να απαιτείται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους
φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση ως προς τη
συμμόρφωση και θα έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί εις τρόπον ώστε να μην αποτελέσει
μακροπρόθεσμα εμπόδιο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην αγορά.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 13β - παράγραφος 4α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
διατίθεται σύστημα επιστροφής δαπανών 
προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό σε περίπτωση που η 
Επιτροπή θεσπίζει τεχνικά μέτρα 
εφαρμογής βάσει του Άρθρου  13a(4).

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ενίσχυση των εξουσιών εφαρμογής υπό μορφήν δεσμευτικών οδηγιών προς τις
ΕΡΑ, ελέγχων ασφαλείας και ικανότητα να απαιτείται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους
φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση ως προς τη
συμμόρφωση και θα έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί εις τρόπον ώστε να μην αποτελέσει
μακροπρόθεσμα εμπόδιο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην αγορά.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 16 - στοιχείο (δ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 15 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως την γνώμη της Αρχής που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού […/ΕΚ], μπορεί να εκδίδει 
απόφαση για την ταυτοποίηση 
διακρατικών αγορών.

4. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη 
γνώμη των  εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
μπορεί να εκδίδει απόφαση για την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών.

Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 4.’

Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3.



PE404.823v02-00 32/42 AD\724548EL.doc

EL

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 17 - στοιχείο γ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 16 - παράγραφος 7- υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
[…./ΕΚ], μπορεί να εγκρίνει απόφαση 
απαιτώντας από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή να προσδιορίσει ορισμένες 
επιχειρήσεις ως διαθέτουσες σημαντική 
ισχύ στην αγορά και να επιβάλει ειδικές 
υποχρεώσεις βάσει των άρθρων 8, 9 έως 
13α της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για 
την πρόσβαση) και του άρθρου 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία) στις επιχειρήσεις που 
έχουν προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί 
τους ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
καθορίζονται για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στο άρθρο 8.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
[…./ΕΚ], μπορεί να συνιστά στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή να προσδιορίσει 
ορισμένες επιχειρήσεις ως διαθέτουσες 
σημαντική ισχύ στην αγορά και να 
επιβάλει ειδικές υποχρεώσεις βάσει των 
άρθρων 8, 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία) στις επιχειρήσεις που έχουν 
προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
καθορίζονται για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στο άρθρο 8.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 19 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 9 της 
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 
κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 9 της 
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 
κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 
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αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, 
η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, εάν υπάρχει, 
μπορεί να εκδώσει σύσταση ή απόφαση
για την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών με σκοπό την 
προσαρμογή της επίτευξης των στόχων του 
άρθρου 8.

αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, 
η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, εάν υπάρχει, 
μπορεί να εκδώσει σύσταση για την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών με σκοπό την προσαρμογή της 
επίτευξης των στόχων του άρθρου 8.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 19 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή θεσπίζει 
δεσμευτικά μέτρα κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα μέτρα αυτά, τα οποία 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22 παράγραφος 3α.

διαγράφεται

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 19 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μέτρα που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1 μπορούν να 
περιλαμβάνουν προσδιορισμό 
εναρμονισμένης ή συντονισμένης 

διαγράφεται



PE404.823v02-00 34/42 AD\724548EL.doc

EL

μεθόδου για την αντιμετώπιση των 
ακόλουθων θεμάτων:
(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών·
(β) θέματα αριθμοδότησης, 
ονοματοδοσίας και διευθυνσιοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων πεδίων αριθμών, 
φορητότητας αριθμών και 
αναγνωριστικών, συστημάτων 
μετατροπής αριθμών και διευθύνσεων, 
καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112)·
(γ) θέματα καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ 
μέρους τελικών χρηστών με αναπηρίες·
(δ) λογιστική προβλεπόμενη από την 
κανονιστική ρύθμιση.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 23
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)
Άρθρο 21α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα 
των κυρώσεων που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών, και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως [χρονικό περιθώριο για 
εφαρμογή της πράξης τροποποίησης] το 
αργότερο και την ενημερώνουν αμελλητί 
σχετικά με οποιαδήποτε επακόλουθη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα 
των κυρώσεων που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών, και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι προσήκουσες, 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
[χρονικό περιθώριο για εφαρμογή της 
πράξης τροποποίησης] το αργότερο και την 
ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με 
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση 
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που τις επηρεάζει.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση)
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν το 
δικαίωμα και, εφόσον ζητείται από άλλες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 
την υποχρέωση, να διαπραγματεύονται τη 
μεταξύ τους διασύνδεση για παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή 
και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 
διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατούς με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, 6, 7 και 8.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν το 
δικαίωμα και, εφόσον ζητείται από άλλες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 
την υποχρέωση, να διαπραγματεύονται τη 
μεταξύ τους διασύνδεση για παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή 
και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 
διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατούς με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, 6, 7 και 8. Ωστόσο, οι όροι και οι 
συνθήκες για τη διασύνδεση δεν πρέπει 
να εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διαλειτουργικότητα.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 4
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση)
Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπό το φως των εξελίξεων στην 
αγορά και την τεχνολογία, η Επιτροπή 

2. Υπό το φως των εξελίξεων στην 
αγορά και την τεχνολογία, η Επιτροπή 
μπορεί , κατόπιν διαβούλευσης με τις 
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μπορεί να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα για 
την τροποποίηση του Παραρτήματος I. Τα 
μέτρα αυτά, που προβλέπονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης ,  η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 4.
Κατά την κατάρτιση των διατάξεων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, 
η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (εφεξής 
καλούμενη 'η Αρχή')

ΕΡΑ, να συνιστά  εκτελεστικά μέτρα για 
την τροποποίηση του Παραρτήματος I.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 8, στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση)
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Παρεμβάλλεται στην παρ. 1 το 
ακόλουθο στοιχείο:
"(βα) η σύναψη συμφωνιών για την κοινή 
πρόσβαση στο δίκτυο ραδιοφάσματος εις 
τρόπον ώστε να καλύπτονται 
απομακρυσμένες και/ ή μη κερδοφόρες 
περιοχές προκειμένου να προσφέρεται και 
να παρέχεται πρόσβαση σε πολλαπλές 
επιλογές υπηρεσιών στο σύνολο της 
επικράτειας  κάθε κράτους μέλους προς 
όφελος των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος."
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση)
Άρθρο 13 α - παράγραφος 2 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο 
περιλαμβάνει:

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, το
γνωστοποιεί  στην Επιτροπή, 
περιλαμβάνοντας:

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 1
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)
Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται επίσης ο ακόλουθος 
ορισμός:

2. Εφαρμόζονται επίσης οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

"Γενική άδεια": νομικό πλαίσιο που 
θεσπίζεται από το κράτος μέλος και 
εξασφαλίζει δικαιώματα για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και θεσπίζει ειδικές 
υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν 
να εφαρμόζονται σε όλους ή σε 
συγκεκριμένους τύπους δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

"Γενική άδεια": νομικό πλαίσιο που 
θεσπίζεται από το κράτος μέλος και 
εξασφαλίζει δικαιώματα για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και θεσπίζει ειδικές 
υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν 
να εφαρμόζονται σε όλους ή σε 
συγκεκριμένους τύπους δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

"παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών": διαχειριζόμενα 
δεδομένα επιχειρήσεων και φωνητικές 
υπηρεσίες για πολυεθνικές εταιρείες 
εγκατεστημένες σε διάφορες χώρες και 
συχνά σε διαφορετικές ηπείρου·
πρόκειται για υπηρεσίες εκ φύσεως 
διασυνοριακές και,  εντός τις Ευρώπης,
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πανευρωπαϊκές.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"3α. Οι νέες παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών υπόκεινται απλώς σε 
μια απλουστευμένη διαδικασία 
γνωστοποίησης με ειδική καταχώρηση 
της δραστηριότητας της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως
"παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών".

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών· ή

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών, την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού ή·

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
την αιτιολόγησή τους  για τη χορήγηση 
ατομικών δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)
Άρθρο 5 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τον 
αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο 

5. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τον 
αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο 
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για τη εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7.

για τη εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7. 
Κληροδοτούμενες επενδύσεις , 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
κατά την οποία μια επιχείρηση έχει 
κληρονομήσει το δίκτυο από τον 
προηγούμενο δημόσιο  φορέα 
τηλεπικοινωνιών, και το επίπεδο του 
ανταγωνισμού θα πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)
Άρθρο 6 α - παράγραφος 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει
εκτελεστικά μέτρα:

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
διαβούλευσης με τις ΕΡΑ, να συνιστά  
εκτελεστικά μέτρα:

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)
Άρθρο 6 β - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
την γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρο για την επιλογή των επιχειρήσεων 
στις οποίες χορηγούνται μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών. Στο μέτρο προσδιορίζεται το 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου 
χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα 
χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα 

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
την γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή 
δύναται,  κατόπιν διαβούλευσης με τις 
ΕΡΑ , να συνιστά μέτρο για την επιλογή 
των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγούνται 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών.
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με τη διαδικασία του άρθρου 14α 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - παράγραφος 3 - στοιχείο ζ)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση)
Παράρτημα - Μέρος Α - σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 19: Διαγράφεται
‘19. Συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου’
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