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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αυτή τροποποιεί την οδηγία πλαίσιο1, την οδηγία για την αδειοδότηση2 και την 
οδηγία για την πρόσβαση3, όπως πρότεινε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2007. Ο συντάκτης 
χαιρετίζει τις προτάσεις "για τη βελτίωση των ρυθμίσεων" που περιέχονται στη δέσμη και 
παρέχει την ισχυρή συνολική υποστήριξή του, δεδομένου ότι η δέσμη αυτή έχει μεγάλη 
σημασία για τη βελτίωση μιας πράγματι ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών. Στόχος της δέσμης είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία και να 
πολλαπλασιαστούν τα οφέλη για τους καταναλωτές στο πεδίο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, δηλαδή να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για την ψηφιακή οικονομία, το οποίο να είναι βιώσιμο μελλοντικά 
και στραμμένο στην αγορά, και να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, πράγμα που υποστηρίζεται επίσης από τον συντάκτη.

Ωστόσο, παρότι ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση για ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τα δίκτυα και τις υπηρεσίες, την πρόσβαση, τη διασύνδεση και την αδειοδότηση των 
τηλεπικοινωνιών, θεωρεί ότι υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιώσεις.

Διαχείριση του ραδιοφάσματος
Η ΕΕ πρέπει να κινηθεί γρήγορα προς καλύτερες μορφές διαχείρισης του ραδιοφάσματος, 
που θα συνδυάζουν διαφάνεια, ευελιξία και εναρμόνιση. Υπάρχει σαφής ανάγκη για ευελιξία 
στη χρήση του ραδιοφάσματος και για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. 

Μια "εναρμονισμένη" αντιμετώπιση της διαχείρισης του ραδιοφάσματος, που θα συνδυάσει 27 
διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισής του, θα ήταν πολύ χρήσιμη για τη βελτίωση μιας σειράς 
πανευρωπαϊκών και διαμεθοριακών υπηρεσιών. Ένα ενιαίο καθεστώς διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος θα αποδώσει οφέλη, στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες, για τους χρήστες του 
και, συνεπώς, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (π.χ. στον όγκο της παραγωγής 
τυποποιημένου εξοπλισμού, τη μείωση των τιμών και τον περιορισμό των εμποδίων στην 
είσοδο νέων χρηστών).
Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαχείριση των συχνοτήτων και στον 
σχεδιασμό των δικτύων, ώστε να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, οι παρεμβολές, οι 
οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τεχνολογικά ουδέτερη εναρμόνιση.

Η εισαγωγή από την Επιτροπή της ευελιξίας στον καθορισμό ραδιοφάσματος για μια 
συγκεκριμένη τεχνολογία ή υπηρεσία κρίνεται θετική από τον συντάκτη. Η δυνατότητα 
για πιο ευέλικτες χρήσεις θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της καινοτομίας, που συνεπάγεται 
οφέλη για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ορισμένες ζώνες μπορεί να κρατηθούν για μία 
συγκεκριμένη εφαρμογή σε όλη την ΕΕ (για παράδειγμα, υπηρεσίες άμεσης βοήθειας), 
                                               
1 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), ΕΕ L 108 
της 24.4.2002.
2 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), ΕΕ L 108 της 
24.4.2002.
3 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με 
την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), ΕΕ L 108 της 24.4.2002.
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πράγμα που σημαίνει ότι ίσως χρειασθεί κάποια προσοχή με την ουδετερότητα σε τεχνικά 
θέματα και θέματα υπηρεσιών.
Κατά συνέπεια, θα ήταν ίσως προτιμότερη μια σταδιακή προσέγγιση, παρά μια επαναστατική 
μεταρρύθμιση. Η τεχνολογική ουδετερότητα θα οδηγήσει σε καινοτόμες τεχνολογικές 
εξελίξεις, προς όφελος των καταναλωτών, θα πρέπει όμως να συμπληρώνεται και από το 
εμπόριο, ώστε να εξασφαλισθεί ο ανταγωνισμός.

Η Επιτροπή θέλει να προσθέσει στην "παραδοσιακή μέθοδο" την εμπορία ραδιοφάσματος υπό 
συνθήκες αγοράς, καθώς και τη δευτερογενή εμπορία και τις δημοπρασίες. Η εμπορία 
ραδιοφάσματος δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει, αφ' εαυτής, να βελτιώσει την ευελιξία στη 
χρήση του ραδιοφάσματος. Είναι, ωστόσο, πιθανό ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση και την 
εντατικότερη (άρα πιο αξιοποιημένη) χρήση του ραδιοφάσματος. Για τον λόγο αυτόν, ο 
συντάκτης υποστηρίζει την καθιέρωση της εμπορευσιμότητας των δικαιωμάτων χρήσης 
επιλεγμένων ζωνών σε όλη την ΕΕ, όταν είναι εξασφαλισμένα τα μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης.

Νέος συντονισμός και ρυθμιστικές εξουσίες
Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) η εξουσία να 
επιβάλλουν τον λειτουργικό διαχωρισμό των φορέων εκμετάλλευσης με δεσπόζουσα θέση, 
όπου αυτό θα βοηθούσε στην αύξηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και 
θα οδηγούσε σε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Ο 
συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι η λύση αυτή ίσως να 
μην είναι κατάλληλη για κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει όμως να είναι ένα μέσο στη διάθεση 
των ΕΡΑ.

Στην πρόταση που έχει υποβληθεί, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής διευρύνονται. Η Επιτροπή 
έχει την εξουσία να προβάλλει βέτο σε αποφάσεις των ΕΡΑ για τον καθορισμό ζωνών 
δεσπόζουσας θέσης και να εκδίδει συστάσεις για όλα τα θέματα και αποφάσεις για θέματα 
αριθμών. Ο συντάκτης είναι αντίθετος με τις προτάσεις αυτές, που θα έδιναν στην Επιτροπή 
τέτοιες εξουσίες.

Διευκόλυνση της πρόσβασης
Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ήδη την επιβολή του λιγότερο επιβαρυντικού 
συστήματος αδειοδότησης, δηλαδή την επιλογή των γενικών αδειών ως της προτιμητέας 
μεθόδου. Ωστόσο, στην πράξη τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος παραχωρούνται 
συχνότερα μέσω μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης. Οι προτάσεις εδραιώνουν τη μέθοδο 
της γενικής άδειας και και επιβάλλουν την κατά κανόνα χρήση της. Συνεπώς, εισάγεται η 
υποχρέωση αιτιολόγησης των περιπτώσεων στις οποίες πρόκειται να εκδοθούν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης. Μια τέτοια αιτιολόγηση μπορεί να είναι η πρόθεση αποφυγής 
παρεμβολών ή η εκπλήρωση στόχων δημοσίου συμφέροντος. Το σκεπτικό της πρότασης 
αυτής κινείται σε δύο άξονες: α) να αποφευχθεί η χρήση των μεμονωμένων αδειών ως 
μέθοδος εκχώρησης, όπου αυτή δεν είναι αναγκαία και, με τον τρόπο αυτόν, να μειωθούν τα 
εμπόδια στην πρόσβαση του ραδιοφάσματος. β) η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει όλο και 
περισσότερο τη συλλογική χρήση του ραδιοφάσματος. 

Ο συντάκτης είναι πεπεισμένος ότι για την προστασία των καταναλωτών είναι αναγκαία η 
λήψη ενισχυμένων μέτρων και, κατά συνέπεια, προτείνει βελτιώσεις σε αυτές τις διατάξεις 
για την προστασία των καταναλωτών. Όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 
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εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η πρόταση προσδιορίζει ορισμένα ακόμη μέτρα για την 
προστασία των καταναλωτών. Ο συντάκτης θέλει να ενισχυθεί και να αποσαφηνισθεί ο ρόλος 
των αρχών, ώστε να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα θέματα αυτά.
Επιπλέον, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή λιανική 
αγορά σε πλήρη λειτουργία. Είναι λοιπόν αναγκαίες και άλλες συγκεκριμένες προτάσεις για 
την επίτευξη μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στόχος του κοινού κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες είναι η δημιουργία ενός 
βιώσιμου "οικοσυστήματος" για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα 
βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση: 
στην πρώτη μέσω πραγματικά 
ανταγωνιστικών αγορών προϊόντων και 
υπηρεσιών, και στη δεύτερη χάρη στην 
επιτάχυνση των εξελίξεων στην κοινωνία 
της πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση. Η οικονομική ρύθμιση 
στηρίζεται συνήθως περισσότερο στην προσφορά· είναι, ωστόσο, αναγκαίο να ληφθεί υπόψη 
και η πλευρά της ζήτησης.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Τα δίκτυα νέας γενιάς διαθέτουν 
τεράστιες δυνατότητες, από τις οποίες 
μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις 
και οι καταναλωτές σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λοιπόν ζωτική 
σημασία να μην παρεμποδίζεται, λόγω 
έλλειψης ρυθμιστικής σαφήνειας, η 
διαρκής πραγματοποίηση επενδύσεων 
στα νέα αυτά δίκτυα αλλά και, 
ταυτόχρονα, να δίδεται ώθηση στον 
ανταγωνισμό και την προσφορά επιλογών 
στους καταναλωτές.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στην ανακοίνωσή της "Η γεφύρωση 
του ευρυζωνικού φάσματος", της 20ής 
Μαρτίου 2006, η Επιτροπή αναγνώριζε 
την ύπαρξη ενός γεωγραφικού 
διαχωρισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά 
την πρόσβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες. Παρά τη γενική αύξηση της 
ευρυζωνικής συνδετικότητας, η 
πρόσβαση σε πολλές περιοχές παραμένει 
περιορισμένη, εξαιτίας του υψηλού 
κόστους που οφείλεται στη χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και στις 
αποστάσεις. Τα εμπορικά κίνητρα για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο 
την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών σε τέτοιες περιοχές, συχνά 
αποδεικνύονται ανεπαρκή. Είναι, 
ωστόσο, θετικό το γεγονός ότι η 
τεχνολογική καινοτομία μειώνει το 
κόστος της εγκατάστασης υποδομών. Για 
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να εξασφαλισθούν οι επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, οι τηλεπικοινωνιακές 
ρυθμίσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 
μέτρα που λαμβάνονται σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως η πολιτική για τις 
κρατικές ενισχύσεις, οι διαρθρωτικοί 
πόροι ή ευρύτεροι στόχοι βιομηχανικής 
πολιτικής.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την ανάγκη κάλυψης των 
γεωγραφικών χασμάτων στην ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στη συγκεκριμένη 
σημασία της διεύρυνσης των ευρυζωνικών υποδομών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Οι διατάξεις της οδηγίας για τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος πρέπει να 
είναι συμβατές με το έργο των διεθνών 
και περιφερειακών οργανισμών που 
ασχολούνται με τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, όπως η Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και η Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Διοικήσεων (CEPT), 
ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
διαχείριση και η εναρμονισμένη χρήση 
του ραδιοφάσματος, τόσο σε κοινοτικό 
επίπεδο, όσο και διεθνώς.

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση του ραδιοφάσματος, πρέπει να γίνει κατά τρόπο 
συμβατό προς το ευρύτερο διεθνές χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης που εφαρμόζουν η ITU και η 
CEPT.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Παρότι η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει μέσα στα όρια 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, 
μόνο ο συντονισμός και, όπου είναι 
σκόπιμο, η εναρμόνιση σε κοινοτικό 
επίπεδο μπορούν να εξασφαλίσουν στους 
χρήστες του ραδιοφάσματος τα πλήρη 
οφέλη της εσωτερικής αγοράς, αλλά και 
την αποτελεσματική υπεράσπιση των 
συμφερόντων της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση του ραδιοφάσματος, πρέπει να γίνει κατά τρόπο 
συμβατό προς το ευρύτερο διεθνές χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης που εφαρμόζουν η ITU και η 
CEPT.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
προσφέρουν μέσω του ραδιοφάσματος με 
την επιφύλαξη μεταβατικών μέτρων για 
την προσαρμογή με κεκτημένα 
δικαιώματα. Όπου είναι απαραίτητο και 
αναλογικό, πρέπει να επιτρέπονται 
εξαιρέσεις στην αρχή της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία, όπου απαιτείται η 
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή μη αποδοτικής 

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
προσφέρουν μέσω του ραδιοφάσματος με 
την επιφύλαξη μεταβατικών μέτρων για 
την προσαρμογή με κεκτημένα 
δικαιώματα. Όπου είναι απαραίτητο και 
αναλογικό, πρέπει να επιτρέπονται 
εξαιρέσεις στην αρχή της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία, όπου απαιτείται η 
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
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χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και τη πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων 
που είναι απαραίτητες για την προστασία 
της ασφάλειας της ζωής, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αποκλειστική 
χρήση ορισμένων υπηρεσιών, αλλά 
συνιστούν παραχώρηση προτεραιότητας 
ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 
ίδια ζώνη και άλλες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες, στο βαθμό του δυνατού. Για 
να μπορεί ο κάτοχος της άδειας να 
επιλέγει ελεύθερα τα πλέον αποδοτικά 
μέσα για τη μεταφορά του περιεχομένου 
των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει στις άδειες 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να μην 
υπάγεται σε κανονιστική ρύθμιση το 
περιεχόμενο.

χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και τη πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων 
που είναι απαραίτητες για την προστασία 
της ασφάλειας της ζωής, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αποκλειστική 
χρήση ορισμένων υπηρεσιών, αλλά 
συνιστούν παραχώρηση προτεραιότητας 
ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 
ίδια ζώνη και άλλες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες, στο βαθμό του δυνατού.

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας πλαισίου, ο διαχωρισμός ανάμεσα 
στη ρύθμιση της μετάδοσης και τη ρύθμιση του περιεχομένου δεν πρέπει να εμποδίζει στο να 
λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί ανάμεσά τους, και ιδίως με στόχο τη διασφάλιση της πολυφωνίας 
των μέσων επικοινωνίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της προστασίας των καταναλωτών. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν την ελευθερία να εξαρτούν την παραχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από δεσμεύσεις όσον αφορά την προσφορά συγκεκριμένου περιεχομένου 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική 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 

(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 
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αριθμοδότησης. Εξάλλου, για να δοθεί η 
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.

αριθμοδότησης. Εξάλλου, για να δοθεί η 
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, καθώς και τη θέσπιση 
ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής 
πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες 
αυτές.

Τροπολογία 8

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. 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. Ο μερισμός των αγωγών 
πρέπει να επεκταθεί, ώστε να καλύψει 
όλες τις δημόσιες υποδομές (νερό, 
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αποχέτευση, ηλεκτρισμός, αέριο), μέσω 
των οποίων μπορούν να επεκταθούν οι 
υποδομές των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ώστε να διαμορφωθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να 
βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών.

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες νέας γενιάς δεν θα κινούνται στην παραδοσιακή χάλκινη καλωδίωση. Πρέπει να 
εγκατασταθεί μια εντελώς νέα υποδομή, για την οποία βασικό εμπόδιο αποτελούν οι αγωγοί 
μέσω των οποίων θα διέρχονται οι συνδέσεις. Ο πραγματικός μερισμός των αγωγών, δηλαδή 
αυτός που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους αγωγούς των εγκατεστημένων φορέων 
τηλεπικοινωνιών, αλλά και όλες τις υπόλοιπες δημόσιες υποδομές (αγωγούς ηλεκτρισμού 
αερίου, αποχέτευσης) θα επιτρέψει σε περισσότερους από έναν φορείς να έχουν πρόσβαση σε 
υποδομές, μέσω των οποίων θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Για την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης, κανένας χρήστης 
ραδιοφάσματος δεν πρέπει να εξαιρείται 
από την υποχρέωση να καταβάλει τα 
συνήθη τέλη ή επιβαρύνσεις που 
ορίζονται για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να θέτουν σε εφαρμογή 
εναλλακτικές πρακτικές που θα αντικαθιστούν την υποχρεωτική πληρωμή τελών από τους 
χρήστες με την υποχρέωση επίτευξης στόχων γενικού συμφέροντος. Οι προσαρμογές αυτές, με 
στόχο την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αποτελούν συνήθη πρακτική όσον αφορά την 
παραχώρηση συχνοτήτων επίγειας μετάδοσης.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Οι όροι που μπορούν να 
επισυναφθούν σε άδειες καλύπτουν 
ειδικούς όρους που διέπουν την 
προσβασιμότητα για χρήστες με αναπηρίες 
και την ανάγκη δημόσιων αρχών για 
επικοινωνία με το ευρύ κοινό πριν, κατά 
την διάρκεια και έπειτα από καταστροφές 
μεγάλης κλίμακας. Επίσης, ενόψει της 
σημασίας της τεχνικής καινοτομίας, τα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
εκδίδουν άδειες χρήσης ραδιοφάσματος 
για πειραματικούς σκοπούς, οι οποίες θα 
υπόκεινται σε συγκεκριμένους 
περιορισμούς και όρους που 
δικαιολογούνται αυστηρά λόγω του 
πειραματικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων 
αυτών.

(57) Οι όροι που μπορούν να 
επισυναφθούν σε άδειες καλύπτουν 
ειδικούς όρους που διέπουν την 
προσβασιμότητα για χρήστες με αναπηρίες 
και την ανάγκη δημόσιων αρχών και των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για 
επικοινωνία μεταξύ τους και με το ευρύ 
κοινό πριν, κατά την διάρκεια και έπειτα 
από καταστροφές μεγάλης κλίμακας. 
Επίσης, ενόψει της σημασίας της τεχνικής 
καινοτομίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι σε θέση να εκδίδουν άδειες χρήσης 
ραδιοφάσματος για πειραματικούς 
σκοπούς, οι οποίες θα υπόκεινται σε 
συγκεκριμένους περιορισμούς και όρους 
που δικαιολογούνται αυστηρά λόγω του 
πειραματικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων 
αυτών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικά 
μέτρα σε σχέση με τις κοινοποιήσεις 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο· 
την εναρμόνιση στα πεδία του 
ραδιοφάσματος και της αριθμοδότησης, 
καθώς και σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων· την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 

(60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικά 
μέτρα σε σχέση με τις κοινοποιήσεις 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο· 
την εναρμόνιση στα πεδία του 
ραδιοφάσματος και της αριθμοδότησης, 
καθώς και σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων· την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 



AD\731298EL.doc 13/47 PE404.724v03-00

EL

Πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί για τη 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για την 
επικαιροποίηση των παραρτημάτων Ι και 
ΙΙ της οδηγίας για την πρόσβαση με βάση 
τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των 
αγορών και για τη θέσπιση εκτελεστικών 
μέτρων για εναρμόνιση των κανόνων 
αδειοδότησης, των διαδικασιών και των 
όρων αδειοδότησης για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Σε περίπτωση που, για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να 
τηρηθούν τα συνήθη χρονικά περιθώρια 
για την εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
την επείγουσα διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 
της παραπάνω απόφασης.

Πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή από την οδηγία πλαίσιο και την 
οδηγία για την αδειοδότηση να 
εναρμονίσει τη ρυθμιστική αντιμετώπιση 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως οι 
παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60α) Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών, για την 
προώθηση αποτελεσματικών 
επιγραμμικών υπηρεσιών και την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών. Ιδίως πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις που 
προμηθεύουν δίκτυα ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
οι λοιποί ενδιαφερόμενοι, ώστε να 
συνεργάζονται για την προώθηση νομίμου 
περιεχομένου και για την προστασία του 
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επιγραμμικού περιεχομένου. Μια τέτοια 
συνεργασία μπορεί, για παράδειγμα, να 
επιτευχθεί σε ευρύτερη κλίμακα, με την 
επιφύλαξη του ρυθμιστικού πλαισίου, 
χωρίς όμως απομάκρυνση από αυτό, με 
τη διαπραγμάτευση και την επίτευξη 
συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
σε σχέση με κώδικες δεοντολογίας. Η 
διαμόρφωση τέτοιων κωδίκων 
δεοντολογίας έχει ήδη προβλεφθεί σε 
πολλά κοινοτικά μέσα όπως, για 
παράδειγμα, στην 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»)1, την οδηγία 
2004/48/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας2, ή στην οδηγία 95/46/ΕΚ, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών3. Μια τέτοια 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
έχει ουσιαστική σημασία για την 
προώθηση του επιγραμμικού 
περιεχομένου, και ιδίως του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού περιεχομένου, και για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού της 
κοινωνίας της πληροφορίας.
1 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σελ. 1.
2 ΕΕ L 157, 30.4.2004, σελ. 45· διορθωμένη 
έκδοση στην ΕΕ L 195, 2.6.2004, σελ. 16.
3 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σελ. 31. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σελ. 1).
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της καλής συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων, για την προώθηση του επιγραμμικού περιεχομένου και την εκμετάλλευση του 
δυναμικού της κοινωνίας της πληροφορίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
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, καθώς και ορισμένων πτυχών 
τερματικού εξοπλισμού που σχετίζονται 
με την πρόσβαση αναπήρων τελικών 
χρηστών. Καθορίζει τα καθήκοντα των 
εθνικών κανονιστικών αρχών και θεσπίζει 
σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση 
εναρμονισμένης εφαρμογής του 
κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι οι εξεταζόμενες πτυχές του τερματικού εξοπλισμού αφορούν 
θέματα προσβασιμότητας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη 
διαφάνεια των εθνικών κανονιστικών 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία, τη 
διαφάνεια και την έγκαιρη δράση των 
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αρχών κατά την άσκηση των εξουσιών 
τους. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την 
εκτέλεση των τρεχόντων καθηκόντων που 
τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν 
την κοινοτική νομοθεσία. Εξουσία 
αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών διαθέτουν 
αποκλειστικά όργανα προσφυγής που 
έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
4 ή εθνικά δικαστήρια. 

εθνικών κανονιστικών αρχών κατά την 
άσκηση των εξουσιών τους. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δεν ζητούν ούτε 
λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον 
φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των 
τρεχόντων καθηκόντων που τους έχουν 
ανατεθεί βάσει εθνικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων που υλοποιούν την κοινοτική 
νομοθεσία. Εξουσία αναστολής ή 
ακύρωσης αποφάσεων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών διαθέτουν 
αποκλειστικά όργανα προσφυγής που 
έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
4 ή εθνικά δικαστήρια. 

Αιτιολόγηση

 Για να εξασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και η καινοτομία στην αγορά, οι ΕΡΑ πρέπει να δρουν 
έγκαιρα, για παράδειγμα σε σχέση με τις ανασκοπήσεις της αγοράς.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό 
επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή 
επιχείρηση που παρέχει δίκτυα ή/και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
έχει, όταν επηρεάζεται από απόφαση 
εθνικής κανονιστικής αρχής, δικαίωμα 
προσφυγής κατά της απόφασης, ενώπιον 
οργάνου προσφυγής ανεξάρτητου από τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω όργανο 
προσφυγής, το οποίο μπορεί να είναι 
δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
υπόθεσης και ότι υπάρχει αποτελεσματικός 
μηχανισμός προσφυγής.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό 
επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή 
επιχείρηση που παρέχει δίκτυα ή/και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
έχει, όταν επηρεάζεται από απόφαση 
εθνικής κανονιστικής αρχής, δικαίωμα 
προσφυγής κατά της απόφασης, ενώπιον 
οργάνου προσφυγής ανεξάρτητου από τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω όργανο 
προσφυγής, το οποίο μπορεί να είναι 
δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία για την αποτελεσματική
εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπόθεσης, ότι υπάρχει 
αποτελεσματικός μηχανισμός προσφυγής 
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και ότι οι διαδικασίες ενώπιον του 
οργάνου προσφυγής δεν είναι υπερβολικά 
μακροχρόνιες.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα και η λογική διάρκεια αποτελούν καίρια στοιχεία των μηχανισμών 
προσφυγής. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν χρονικά όρια στην 
εξέταση των προσφυγών αυτών.

Αιτιολόγηση

 Σήμερα, η εξέταση προσφυγών μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, οπότε είναι πολύ αργά για 
την αντιμετώπιση του αρχικού προβλήματος. Πρέπει συνεπώς να τεθεί ένα χρονικό όριο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
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 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 

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 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
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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.

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, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα, 
σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική 
νομοθεσία.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 

των προτεινόμενων λύσεων.
1. Σε περίπτωση που μια εθνική 
ρυθμιστική αρχή προτίθεται να λάβει ένα 
μέτρο που αποσκοπεί στην επιβολή, 
τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης φορέα 
εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 16 σε συνδυασμό με τα άρθρα 5, 
9 έως 13, των άρθρων 13 α και 13 β της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) και του άρθρου 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία), η Επιτροπή και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων 
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κρατών μελών έχουν στη διάθεσή τους 
χρονική περίοδο ενός μήνα από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου 
μέτρου, εντός της οποίας μπορούν να 
διατυπώσουν τα σχόλιά τους προς την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.
2. Εάν το προτεινόμενο μέτρο 
περιλαμβάνει την επιβολή, τροποποίηση ή 
άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης 
άλλης από εκείνες που ορίζονται στα 
άρθρα 13 α και 13 β της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), η 
Επιτροπή μπορεί, εντός της ίδιας 
περιόδου, να ενημερώσει την αρμόδια 
εθνική ρυθμιστική αρχή και τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Τηλεπικοινωνίες (BERT) για τους λόγους 
για τους οποίους θεωρεί ότι το 
προτεινόμενο μέτρο θέτει εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά, ή αμφιβάλλει σοβαρά 
για τη συμβατότητα του προτεινόμενου 
μέτρου με την κοινοτική νομοθεσία. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, η έγκριση του 
προτεινόμενου μέτρου αναβάλλεται για 
δύο ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση 
της Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει τέτοια κοινοποίηση, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί 
να εγκρίνει το προτεινόμενο μέτρο, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τυχόν σχόλια 
της Επιτροπής ή άλλης εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής.
3. Κατά τη δίμηνη περίοδο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή ο BERT και η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή συνεργάζονται στενά με 
στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου 
και πιο αποτελεσματικού μέτρου για την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 8, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
τις απόψεις των φορέων της αγοράς και 
την ανάγκη να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 
μιας συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής.
Κατά την ίδια περίοδο, ο BERT μπορεί να 
διατυπώσει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου 
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μέτρου, ή να επισημάνει ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, 
υποβάλλοντας όλες τις συγκεκριμένες 
προτάσεις του προς την κατεύθυνση 
αυτή. Η ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Εάν στην αιτιολογημένη γνώμη του 
BERT σημειώνεται ότι το σχέδιο μέτρου 
πρέπει να τροποποιηθεί, η Επιτροπή 
μπορεί, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη 
γνώμη αυτή, να εγκρίνει αιτιολογημένη 
απόφαση που θα επιβάλλει στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το 
προτεινόμενο μέτρο, υποβάλλοντας 
συγκεκριμένες προτάσεις στην 
κατεύθυνση αυτή.
Εάν η γνώμη του BERT επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα και την 
αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου 
μέτρου, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όλες τις 
συστάσεις της Επιτροπής και του BERT.
4. Εάν το προτεινόμενο μέτρο αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης όπως αυτές ορίζονται στα 
άρθρα 13 α και 13 β της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), η 
έγκριση του προτεινόμενου μέτρου 
αναβάλλεται για δύο ακόμη μήνες μετά 
τη λήξη της περιόδου που ορίζεται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 3.
Κατά τη δίμηνη περίοδο, η Επιτροπή, ο 
BERT και η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 
εξεύρεση του πιο αποτελεσματικού και 
καταλληλότερου μέτρου για την επίτευξη 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις 
απόψεις των φορέων της αγοράς και την 
ανάγκη να εξασφαλισθεί μια συνεκτική 
ρυθμιστική πρακτική.
Κατά την ίδια περίοδο, ο BERT μπορεί να 
διατυπώσει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να επισημάνει ότι το σχέδιο 
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μέτρου δεν πρέπει να εφαρμοσθεί. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Αφού η Επιτροπή και ο BERT 
επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα και 
την αποτελεσματικότητα του μέτρου
αυτού, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όλες τις 
συστάσεις της Επιτροπής και του BERT.
5. Εντός τριμήνου από την έγκριση εκ 
μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, αιτιολογημένης απόφασης 
που επιβάλλει στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το 
προτεινόμενο μέτρο, η εθνική ρυθμιστική 
αρχή τροποποιεί το μέτρο αυτό ή το 
αποσύρει. Εάν το προτεινόμενο μέτρο 
τροποποιηθεί, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται στο άρθρο 6, και κοινοποιεί εκ 
νέου το σχέδιο μέτρου όπως 
τροποποιήθηκε στην Επιτροπή, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια νέα διαδικασία "από κοινού ρύθμισης", στη βάση της στενής συνεργασίας 
μεταξύ της Επιτροπής, του BERT και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Στόχος της 
προτεινόμενης διαδικασίας είναι η επίτευξη μιας λύσης μέσω της επανεξέτασης από ισότιμους 
συνεργάτες, παρά η άνωθεν επιβολή ενός βέτο ως τιμωρίας. Για να πάρει μια τέτοια απόφαση η 
Επιτροπή, πρέπει η ίδια και ο BERT (με απλή πλειοψηφία) να συμφωνήσουν στην ανάγκη 
τροποποίησης ενός μέτρου που προτείνεται από κάποια εθνική ρυθμιστική αρχή. Διαφορετικά, η 
ΕΡΑ πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής και του BERT.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
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εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες με την 
Επιτροπή και με την Αρχή, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών σε όλα τα κράτη μέλη. 
Προς το σκοπό αυτό, συνεργάζονται, 
ιδιαίτερα, με την Επιτροπή και την Αρχή 
για τον προσδιορισμό των τύπων των 
μέσων και των επανορθωτικών μέτρων που 
ενδείκνυνται σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις στην αγορά.

εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες με την 
Επιτροπή και με την Αρχή κατά τρόπο 
διαφανή, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνεπής εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών σε όλα τα κράτη μέλη. Προς το 
σκοπό αυτό, συνεργάζονται, ιδιαίτερα, με 
την Επιτροπή και την Αρχή για τον 
προσδιορισμό των τύπων των μέσων και 
των επανορθωτικών μέτρων που 
ενδείκνυνται σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις στην αγορά.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 16 σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ 
(οδηγία για την πρόσβαση) και του 
άρθρου 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία),

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το βέτο αντικαθίσταται από τον μηχανισμό που περιγράφεται στο άρθρο 6 α (νέο).

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Το βέτο αντικαθίσταται από τον μηχανισμό που περιγράφεται στο άρθρο 6 α (νέο).

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

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. 

διαγράφεται

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 
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πρόκειται να επιβληθούν.

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η συνεκτικότητα, χωρίς να τροποποιηθεί η εύθραυστη διοργανική ισορροπία 
των αρμοδιοτήτων, ούτε να υπονομευθούν τα στοιχεία επικουρικότητας στον κανονισμό, ο 
ρόλος της Επιτροπής πρέπει να είναι μάλλον διαιτητικός, παρά ρόλος κριτή.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ανακοινώνει 
στην Επιτροπή όλα τα τελικά μέτρα που 
εμπίπτουν στους όρους α) και β) του 
άρθρου 7 παράγραφος 3.

9. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ανακοινώνει 
στην Επιτροπή όλα τα τελικά μέτρα που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 
παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Το βέτο σε επανορθωτικά μέτρα αντικαθίσταται από τον μηχανισμό που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο -7 α (νέο).

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου·

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
λαμβανομένων υπόψη των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όσον αφορά 
τη διανομή περιεχομένου·

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη επέκταση του στόχου των ΕΡΑ για την προώθηση του ανταγωνισμού "ιδίως 
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όσον αφορά τη διανομή περιεχομένου" πρέπει να απορριφθεί. Η αγορά διανομής περιεχομένου 
είναι ήδη ανταγωνιστική. Κατά συνέπεια, η αγορά υπηρεσιών μετάδοσης εκπομπών έχει ήδη 
διαγραφεί από τον κατάλογο αγορών για τις οποίες συνιστάται η εκ των προτέρων ρύθμιση. Δεν 
είναι σαφές γιατί πραγματοποιήθηκε αυτή η αλλαγή. Επιπλέον, η προσθήκη αυτή υπονομεύει 
την επίτευξη του στόχου για ισότιμους όρους ανταγωνισμού, όταν ο ανταγωνισμός σε ένα πεδίο 
θεωρείται σημαντικότερος από ό, τι αλλού.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Στην παράγραφο 2 το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"γ) ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας
τις αποδοτικές και με κίνητρα αγοράς
επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και 
προωθώντας την καινοτομία· και"

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ε
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) διασφαλίζοντας τη συνεργασία των 
επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
τους τομείς που ενδιαφέρονται για την 
προστασία και την προαγωγή νόμιμου 
περιεχομένου στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
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.

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 
αποτρέπουν τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
απαιτεί να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές υπόψη και τις σχετικές με τον ανταγωνισμό πτυχές, 
όταν κατανέμουν και εκχωρούν ραδιοσυχνότητες, και να αποφεύγουν τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Η προτεινόμενη διατύπωση είναι ανάλογη εκείνης στην αιτιολογική σκέψη 28 
της πρότασης της Επιτροπής για την οδηγία πλαίσιο.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού,

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
απαιτεί να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές υπόψη και τις σχετικές με τον ανταγωνισμό πτυχές, 
όταν κατανέμουν και εκχωρούν ραδιοσυχνότητες, και να αποφεύγουν τις στρεβλώσεις του 
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ανταγωνισμού. Η προτεινόμενη διατύπωση είναι ανάλογη εκείνης στην αιτιολογική σκέψη 28 
της πρότασης της Επιτροπής για την οδηγία πλαίσιο.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές 
αναφέρονται στα εθνικά δίκτυα 
παραχώρησης συχνοτήτων και στους 
κανονισμούς της ΔΕΤ. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ΔΕΤ που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 



PE404.724v03-00 28/47 AD\731298EL.doc

EL

μιας υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος σε 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως η ασφάλεια της ζωής, η προαγωγή 
της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή αναποτελεσματικής 
χρήσης ραδιοφάσματος, ή, όπως ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση 
με το κοινοτικό δίκαιο, να προαχθεί η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας. 

μιας ειδικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η κάλυψη στόχου γενικού 
συμφέροντος όπως ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η προαγωγή της κοινωνικής, 
περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής, ή η 
αποφυγή αναποτελεσματικής χρήσης 
ραδιοφάσματος, ή η προαγωγή της
πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας
και της πολυμορφίας στα μέσα 
επικοινωνίας ή η προσφορά υπηρεσιών 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παραμείνει ο ορισμός της πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας στα χέρια των κρατών μελών και να εξασφαλισθούν οι νομικές διασφαλίσεις και 
η ευελιξία σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμός που απαγορεύει την παροχή 
κάθε άλλης υπηρεσίας σε συγκεκριμένη 
ζώνη μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου 
τούτο αιτιολογείται από την ανάγκη 
προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια 
της ζωής. 

Περιορισμός που απαγορεύει την παροχή 
κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη 
μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου τούτο 
αιτιολογείται από την ανάγκη προστασίας 
υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής, ή 
για την εξυπηρέτηση του γενικού 
συμφέροντος, όπως αυτό προσδιορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία και χωρίς να 
θίγεται η κοινοτική νομοθεσία, για 
παράδειγμα για την προώθηση της 
πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας 
και της πολυφωνίας των μέσων 
επικοινωνίας.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παραμείνει ο ορισμός της πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας στα χέρια των κρατών μελών και να εξασφαλισθούν οι νομικές διασφαλίσεις και 
η ευελιξία σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 − παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά 
την αναγκαιότητα των περιορισμών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

5. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά 
την αναγκαιότητα των περιορισμών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4. Ο 
ορισμός του πεδίου και της φύσης των 
εξαιρέσεων αποτελεί αρμοδιότητα των 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παραμείνει ο ορισμός της πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας στα χέρια των κρατών μελών και να εξασφαλισθούν οι νομικές διασφαλίσεις και 
η ευελιξία σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών 
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[ημερομηνία μεταφοράς], τα κράτη μέλη 
μπορούν να μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
που έχουν χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν, για περίοδο 
πέντε ετών, να υποβάλλουν αίτηση στην 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή για 
επανεξέταση των περιορισμών των 
δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφοι 3 και 4.
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να είναι αναγκαία η επανεξέταση για δικαιώματα των οποίων η ισχύς λήγει πριν 
από το τέλος της πενταετούς μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
έχει χορηγηθεί για την εκπλήρωση ειδικού 
στόχου γενικού συμφέροντος, η αίτηση 
επανεξέτασης μπορεί να γίνει μόνο σε 
σχέση με το μέρος των ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
του εν λόγω στόχου. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται περιττό 
για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου ως 
αποτέλεσμα του άρθρου 9 παράγραφοι 3 
και 4 επανεκχωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας για την 
αδειοδότηση.

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
έχει χορηγηθεί για την εκπλήρωση ειδικού 
στόχου γενικού συμφέροντος, 
περιλαμβανομένης της προσφοράς 
υπηρεσιών ραδιοφωνικών εκπομπών, το
δικαίωμα χρήσης του μέρους των 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητο για 
την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου 
παραμένει αναλλοίωτο μέχρι τη λήξη της 
ισχύος του. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται περιττό 
για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου 
εντάσσεται σε νέα διαδικασία εκχώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 3 
και 4, της παρούσας οδηγίας και με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση).

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίζουν την προσφορά και την 
περαιτέρω ανάπτυξη (π.χ. μέσω της τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης) τις υπηρεσίες μετάδοσης, 
μετά τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία. Το μέρος του ψηφιακού φάσματος που δεν θα 
χρησιμοποιηθεί για την προσφορά εκπομπών πρέπει να ανακατανεμηθεί για άλλους σκοπούς, 
σύμφωνα με τους νέους κανόνες.
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 5 
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 5 
άρθρου 9γ, εφόσον η μεταβίβαση ή η 
μίσθωση αυτή είναι σύμφωνη με τις 
εθνικές διαδικασίες και δεν επηρεάζει την 
υπηρεσία που προσφέρεται από αυτές τις 
ζώνες.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα ανταλλαγής ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να οδηγεί ανισορροπίες όσον αφορά 
την ποικιλία των υπηρεσιών, ούτε και σε κερδοσκοπία. Εντούτοις, δεν πρέπει να αγνοούνται οι 
εθνικές διαδικασίες, εφόσον η διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
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 με την 
επιφύλαξη του άρθρου 8α, 
αποβλέποντας στην επίτευξη των 
αρχών του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα με σκοπό: 
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(-α) την εναρμόνιση των κανόνων 
που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα 
και την αποδοτική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙα·

(-αα) την εξασφάλιση της 
συντονισμένης και έγκαιρης παροχής 
πληροφοριών όσον αφορά την 
παραχώρηση, τη διαθεσιμότητα και 
τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτωνν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
Παραρτήματος ΙΙα·

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

(α) την ταυτοποίηση των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους, 
εξαιρουμένων των συχνοτήτων που 
παραχωρούνται ή προορίζονται να 
παραχωρηθούν από τα κράτη μέλη για τις 
υπηρεσίες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
εκπομπών·

(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·

(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 
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μέσα επικοινωνίας. 

Αυτά τα εκτελεστικά μέτρα λαμβάνονται 
με την επιφύλαξη των μέτρων που 
λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό
επίπεδο, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία, για την επίτευξη 
στόχων γενικού συμφέροντος και, ιδίως, 
εκείνων που σχετίζονται με την 
προώθηση της πολιτιστικής και 
γλωσσικής πολυμορφίας και της 
πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
στην 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 επιτακτικούς 
λόγους επείγοντος, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, 
παράγραφος 4. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από την 
Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 10 
του κανονισμού […/ΕΚ].

Τα μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των στοιχείων (α) έως (γ) 
του πρώτου εδαφίου και τα οποία 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22, παράγραφος 3. Στην εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, 
η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
την Επιτροπή Πολιτικής Ραδιοφάσματος.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στην οδηγία πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα, πρέπει να συνοδεύεται και από την 
ενσωμάτωση στην οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4, της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα. Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και 
τα μέσα επικοινωνίας, η Επιτροπή δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τις ζώνες για μετάδοση 
εκπομπών ως ζώνες για τις οποίες τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβάζονται ή να 
εκμισθώνονται. Βάσει του άρθρου 9 β, η μεταβίβαση ή εκμίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
υπόκειται στις εθνικές διαδικασίες και η Επιτροπή δεν μπορεί, συνεπώς, να εναρμονίσει τις 
διαδικασίες αυτές. 
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 λόγω μέτρων.

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, καθώς και τη θέσπιση 
ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής 
πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες 
αυτές. Με τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν 
να χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

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, 
αναλογικά και βασίζονται σε αμερόληπτα 
κριτήρια.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που 
θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1 
είναι αναλογικά, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές ερευνούν κατά πόσον υπάρχουν
όλοι οι αγωγοί, συμπεριλαμβανομένων 
των αγωγών των φορέων εκμετάλλευσης 
τηλεπικοινωνιών, των παρόχων 
ενέργειας, των τοπικών κοινοτήτων και 
των αποχετευτικών αγωγών, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η μεταφορά 
τηλεπικοινωνιακών γραμμών στην 
περιοχή όπου ζητείται η πρόσβαση.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της υποδομής, η πρόσβαση στους αγωγούς δεν πρέπει να 
περιορίζεται με τεχνητό τρόπο στους αγωγούς των τηλεπικοινωνιακών φορέων, αλλά πρέπει να 
περιλαμβάνει όλους τους διαθέσιμους αγωγούς. Όσο πιο πολλοί αγωγοί είναι διαθέσιμοι τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αειφόρου ανταγωνισμού λόγω της ανάπτυξης του δικτύου από 
τρίτους. 

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε παραβίαση 
της ασφάλειας ή της ακεραιότητας που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία 
δικτύων ή υπηρεσιών. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ενδεχομένως,
ώστε επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση 
σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή τυχόν σοβαρή
παραβίαση της ασφάλειας ή της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην λειτουργία δικτύων ή 
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υπηρεσιών. 

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, η ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 
καθώς και την Αρχή. Σε περίπτωση που η 
αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον, η εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να ενημερώνει το κοινό. 

Κατά περίπτωση, η ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 
καθώς και την Αρχή. 

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλει ανά
τρίμηνο στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει 
παραλάβει και την δράση που έχει 
αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. 

Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλλει κάθε 
χρόνο στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει 
παραλάβει και την δράση που έχει 
αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. 

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που εκδίδεται 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που εκδίδεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του κανονισμού […./ΕΚ], 
μπορεί να εγκρίνει κατάλληλα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα αποβλέποντας στην 
εναρμόνιση των μέτρων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης.

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του κανονισμού […./ΕΚ], 
μπορεί να ενθαρρύνει τη διάδοση και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των επιχειρήσεων και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών και να εγκρίνει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα αποβλέποντας 
στην εναρμόνιση των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στο συντονισμό και την προώθηση της 
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλει δεσμευτικά μέτρα.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, 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 επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει 
τη διαδικασία κατεπείγοντος, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 4.

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, 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, 
όταν με τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης 
που αναλαμβάνει η βιομηχανία δεν 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ασφάλειας στην εσωτερική αγορά ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών. Για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει 
τη διαδικασία κατεπείγοντος, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 4.
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά, και να επιβάλουν μία ή 
περισσότερες ειδικές υποχρεώσεις 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). Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
στόχους πολιτικής που ορίζονται στο 
άρθρο 8.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η συνεκτικότητα, χωρίς να τροποποιηθεί η εύθραυστη διοργανική ισορροπία 
των αρμοδιοτήτων, ούτε να υπονομευθούν τα στοιχεία επικουρικότητας στον κανονισμό, ο 
ρόλος της Επιτροπής πρέπει να είναι μάλλον διαιτητικός, παρά ρόλος κριτή.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών·

(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης των 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως οι 
παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 
και νέων υπηρεσιών·
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Αιτιολόγηση

Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που είναι το κατεξοχήν επίκαιρο παράδειγμα 
παγκόσμιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (ΠΥΤ) που παρέχονται σε πολυεθνικές εταιρείες με 
γραφεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένας από τους τομείς όπου η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να εξασφαλίσει μια εναρμονισμένη ρυθμιστική προσέγγιση εντός της ΕΕ. 

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) θέματα καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ 
μέρους τελικών χρηστών με αναπηρίες·

(γ) θέματα καταναλωτών που δεν 
περιλαμβάνονται στην οδηγία 
2002/22/ΕΚ, ιδιαίτερα δε η 
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ 
μέρους τελικών χρηστών με αναπηρίες·

Αιτιολόγηση

Μόνο θέματα καταναλωτών που δεν καλύπτονται από την οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες 
θα πρέπει να ρυθμίζονται με βάση το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – στοιχείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τεχνική και οικονομική 
βιωσιμότητα της χρήσης ή της 
εγκατάστασης ανταγωνιστικών 
ευκολιών, υπό το φως του ρυθμού 
ανάπτυξης και των πλεονεκτημάτων για 
τους καταναλωτές, λαμβανομένων 
υπόψη της φύσης και του τύπου 
διασύνδεσης και της πρόσβασης,
συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας 
των άλλων δυνατοτήτων ανάντη 
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πρόσβασης·

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός για την υποδομή, μολονότι συνιστά κύριο στόχο του παρόντος μέτρου, πρέπει 
να αξιολογείται και με βάση το όφελος για τους καταναλωτές. Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να 
προωθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην αλυσίδα αξιοποίησης.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων στα 
άρθρα 9-13 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 
από συντονισμένη ανάλυση των σχετικών 
αγορών σύμφωνα με την διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο) έχει αποτύχει και ότι θα συνεχίσει 
σε σταθερή βάση να αποτυγχάνει την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
και ότι σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά και 
επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας της 
αγοράς·

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων στα 
άρθρα 9-13 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 
από συντονισμένη ανάλυση των σχετικών 
αγορών σύμφωνα με την διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο) έχει αποτύχει και ότι θα συνεχίσει 
σε σταθερή βάση να αποτυγχάνει την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
και ότι σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά και 
επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας της 
αγοράς και ότι το μέτρο αυτό θα ήταν το 
πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό 
μέσο για την επιβολή επανορθωτικών 
μέτρων που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να αποτελέσει μέσο που θα απλουστεύσει την 
επιβολή από την Αρχή και το φορέα εκμετάλλευσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις 
ρυθμιστικές αρχές να κάνουν χρήση του μέτρου αυτού σε μια μακρόπνοη βάση και όχι μόνο 
μετά από μια μακροχρόνια αποτυχία της επιβολής, πράγμα που σημαίνει ότι τα επανορθωτικά 
μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά επί μακρό χρονικό διάστημα (και ως εκ τούτου ο 
ανταγωνισμός δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί). Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στον 
"αποτελεσματικό" ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός για 
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τις υποδομές χωρίς να επαρκεί ώστε να αποτελέσει ικανό περιορισμό για τον κυρίαρχο φορέα 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών υπόκεινται απλώς σε 
μια απλουστευμένη διαδικασία 
κοινοποίησης με ειδική καταχώρηση της 
δραστηριότητας της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως 
"παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών".
Οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών είναι υπό διαχείριση 
δεδομένα επιχειρήσεων και φωνητικές 
υπηρεσίες για πολυεθνικές εταιρείες 
εγκατεστημένες σε διάφορες χώρες και 
συχνά σε διαφορετικές ηπείρους. 
Πρόκειται για υπηρεσίες εκ φύσεως 
διασυνοριακές και, εντός της Ευρώπης, 
πανευρωπαϊκές.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, αλλά 
περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των εν 
λόγω ραδιοσυχνοτήτων στην γενική 
άδεια, εκτός εάν είναι δικαιολογημένη η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων με 

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων εντός του πλαισίου της 
γενικής άδειας. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν μεμονωμένα δικαιώματα με 
σκοπό:
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σκοπό:

Αιτιολόγηση

Οι γενικές άδειες μπορεί να προσφέρουν βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα, όταν αναπτυχθεί η 
τεχνολογία. Ωστόσο, η χορήγηση μεμονωμένων αδειών θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η 
συνήθης διαδικασία διάθεσης φάσματος.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος.

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος, περιλαμβανομένης της 
προσφοράς υπηρεσιών ραδιοφωνικών 
εκπομπών.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται 
ανά πενταετία και για πρώτη φορά πέντε 
έτη ύστερα από την χορήγησή του, σε 
ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 
της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση το 

Όταν μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και δεν μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν 
μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 
9β της οδηγίας πλαίσιο, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διασφαλίζει ότι διαθέτει 
τα μέσα προκειμένου να ελέγξει κατά 
πόσον τα κριτήρια για τη χορήγηση των 
μεμονωμένων αυτών δικαιωμάτων χρήσης 
εξακολουθούν να ισχύουν και να 
τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 
της άδειας. Εάν τα κριτήρια αυτά δεν 
ισχύουν πλέον, τα μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης μεταβάλλονται σε 
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πολύ πέντε έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

γενική άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση
και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα ή 
καθίστανται ελεύθερα μεταβιβάσιμα ή 
χρονομισθώσιμα μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Κατά τη λήψη της 
απόφασης αυτής, λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η ανάγκη πρόβλεψης κατάλληλης 
περιόδου για την απόσβεση της 
επένδυσης.

Αιτιολόγηση

Για πολλά νέα δίκτυα και υπηρεσίες, η απόσβεση της επένδυσης θα απαιτήσει χρονικό διάστημα 
που υπερβαίνει τα δέκα ή, τουλάχιστον, τα πέντε χρόνια. Δεν είναι ασύνηθες να υπάρχουν 
σοβαρές ζημίες το πρώτο ή τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας. Θα ήταν δυσανάλογο να θεσπιστεί 
μια άκαμπτη απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
διεξάγουν ένα τυπικό έλεγχο όλων των αδειών για τις ραδιοσυχνότητες κάθε πέντε χρόνια.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για την εναρμόνιση διαδικασιών
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση γενικών αδειών αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο και δεν μπορεί να γίνεται λόγος 
για εναρμόνιση στην παρούσα φάση.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β διαγράφεται
Κοινή διαδικασία επιλογής για χορήγηση 

δικαιωμάτων
1. Το τεχνικό μέτρο εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 1 
στοιχείο στ) μπορεί να προβλέπει την 
διατύπωση προτάσεων από την Αρχή για 
την επιλογή επιχειρήσεων στις οποίες 
πρόκειται να χορηγηθούν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού [..].
Στις περιπτώσεις αυτές στο μέτρο 
καθορίζεται η χρονική περίοδος εντός 
της οποίας η Αρχή ολοκληρώνει την 
επιλογή, την διαδικασία, τους 
εφαρμοστέους κανόνες και όρους για την 
επιλογή, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά 
με ενδεχόμενες επιβαρύνσεις και τέλη που 
θα επιβληθούν στους κατόχους 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
ή/και αριθμών, με σκοπό την εξασφάλιση 
βέλτιστης χρήσης πόρων ραδιοφάσματος 
ή αριθμοδότησης. Η διαδικασία επιλογής 
είναι ανοικτή, διαφανής, αμερόληπτη και 
αντικειμενική.
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 
με τη διαδικασία του άρθρου 14α 
παράγραφος 2.’

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη χορήγηση των εν λόγω δικαιωμάτων η επιλογή θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με τη βοήθεια των ειδικών νομικών προτάσεων σε όλη την ΕΕ και όχι με τη διαδικασία 
επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 4α (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα – Μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορισμός της υπηρεσίας για την 
οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων που συνδέονται με την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας και, προς 
αποφυγήν αμφιβολιών, των αρχών 
τιμολόγησης και των μέγιστων τιμών για 
συγκεκριμένα πεδία αριθμών για τους 
σκοπούς της εξασφάλισης της 
προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα 
με το άρθρο 84, παράγραφος β), της 
οδηγίας 2000/21/ΕΚ.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών χρήσης 
για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων·

(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών χρήσης 
για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων, με την επιφύλαξη των 
συστημάτων που εγκρίνονται από τα 
κράτη μέλη για την αντικατάσταση της 
υποχρέωσης καταβολής τελών χρήσης 
από την υποχρέωση εκπλήρωσης 
συγκεκριμένων στόχων γενικού 
συμφέροντος·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν συστήματα στο 
πλαίσιο των οποίων η υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης αντικαθίσταται από υποχρεώσεις 
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εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων γενικού συμφέροντος. Οι μηχανισμοί αυτοί οι οποίοι 
εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων για πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης εφαρμόζονται 
κατά κανόνα στις επίγειες συχνότητες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης.
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