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Τροπολογία 13
Piia-Noora Kauppi

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 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 

(32) Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι 
απολύτως αναγκαία σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει συνεπώς να διασφαλίζουν 
την τήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου 
διαθεσιμότητας του δικτύου για την 
υποστήριξη των απολύτως αναγκαίων 
επικοινωνιών σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. 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 
οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να λαμβάνουν 
μέτρα για τη διασφάλιση της απολύτως 
αναγκαίας διθεσιμότητας του δικτύου 
σύμφωνα με τους κινδύνους που έχουν 
εκτιμηθεί,
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρυθμιστική παρέμβαση δικαιολογείται προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα δικτύων 
τηλεπικοινωνιών για ουσιαστικές τηλεπικοινωνίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το 
επίπεδο ασφάλειας για την προστασία των συνήθων τηλεπικοινωνιών υπό φυσιολογικές 
συνθήκες θα έπρεπε να καθορίζεται από τη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και τον 
ανταγωνισμό στην αγορά αντί με ρυθμιστικά φιρμάνια.

Τροπολογία 14
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική 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 

(33) Μια ανταγωνιστική αγορά αποτελεί 
συνήθως το καλύτερο μέσο για να 
διασφαλιστεί κατάλληλη ισορροπία, 
αφενός μεταξύ του επιπέδου ασφάλειας 
και του κόστους για την επίτευξή του, και 
αφετέρου μεταξύ των περιορισμών που 
επιβάλλουν οι απαιτήσεις ασφάλειας και 
της ελευθερίας για την ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών. Παραμένει 
αναγκαίο, σε μερικές περιπτώσεις, να 
υπάρξει συμφωνία σε κοινή δέσμη 
απαιτήσεων ασφαλείας, τόσο για την 
προστασία από καταστροφική αστοχία, 
από περιστατικά σε ένα δίκτυο που έχουν  
αλυσιδωτά αποτελέσματα σε  άλλα 
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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.

δίκτυα,  όσο και για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας των αναγκαίων 
υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Σύμφωνα με τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
περιορίζονται αυστηρά στις εξουσίες που 
είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός κατάλληλων προτύπων για τα μέτρα ασφαλείας εμπεριέχει συχνά το συμβιβασμό 
μεταξύ θεμιτών και πολύτιμων ανταγωνιστικών στόχων. Η ισορροπία μεταξύ των στόχων 
αυτών θα ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες διαφορετικών χρηστών δικτύων. Η 
ζήτηση από τους πελάτες και ο ανταγωνισμός στην αγορά αποτελούν συνήθως το καλύτερο 
μέσο για να διασφαλιστεί ότι κάθε χρήστης των δικτύων τηλεπικοινωνιών θα μπορεί να 
λαμβάνει υπηρεσίες ισορροπημένες με βάση την ιδιαίτερη κατάστασή του. Η ρυθμιστική 
παρέμβαση παραμένει δικαιολογημένη για τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου προστασίας από 
καταστροφές ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών μπορούν να παρέχουν 
στήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προστασία από «εξωτερικά» φαινόμενα σε 
περιπτώσεις όπου οι επιλογές ενός παρόχου επηρεάζουν αρνητικά έναν άλλο.

Τροπολογία 15
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η διαχείριση τηλεφωνικών δικτύων 
και υπηρεσιών χαρακτηριζόταν ανέκαθεν 
από υψηλό επίπεδο διεθνούς συνεργασίας 
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για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των 
τεχνικών προτύπων και την προώθηση 
της διαλειτουργικότητας. Το Διαδίκτυο 
έχει επιτύχει διαλειτουργικότητα μέσω 
ανοικτών παγκόσμιων προτύπων 
δρομολόγησης μεταξύ δικτύων, ενώ η 
ανάπτυξη υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 
εξαρτήθηκε από την ελευθερία 
δημιουργίας νέων τεχνικών προτύπων και 
πρωτοκόλλων χωρίς ρυθμιστική 
παρέμβαση· η ελευθερία αυτή επέτρεψε 
πρωτόγνωρη καινοτομία στη δημιουργία 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας και άλλων, μη εμπορικών 
υπηρεσιών, με τεράστια οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη για τους λαούς της 
Ευρώπης. Όλες οι παραδόσεις ανάπτυξης 
και συντονισμού τεχνικών προτύπων 
ωφέλησαν την κοινωνία στον αντίστοιχο 
τομέα. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία, 
τόσο της καινοτομίας και της 
ποικιλομορφίας στα πρωτόκολλα και τις 
υπηρεσίες του Διαδικτύου, όσο και της 
ρυθμιστικής αυτοσυγκράτησης στην 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις εξουσίες προώθησης της 
εναρμόνισης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τρόπους που θα μπορούσαν να 
περιορίσουν την ανάπτυξη καινοτομίας στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία 16
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) Η προστασία της ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
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Διαδίκτυο αποτελεί κατανεμημένη 
ευθύνη, με υποχρεώσεις ανάλογες των 
αντίστοιχων ρόλων τους, για τους 
προμηθευτές υλικού και λογισμικού, τους 
παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 
επίσης τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και άλλους 
παρόχους υπηρεσιών με χρήση του  
Διαδικτύου. Οι υποχρεώσεις αυτές 
επιβάλλονται από τις προσδοκίες των 
καταναλωτών και τη ζήτηση στην αγορά, 
από εθνικά μέτρα, από την παρούσα 
οδηγία, από την οδηγία για την 
προστασία του ιδιωτικού βίου και τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, από την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000 σχετικά με ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, και 
ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο)1, από την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995 σχετικά με την προστασία των 
ατόμων στο πλαίσιο της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων 
δεδομένων2, και από άλλα μέτρα. Η 
παρούσα οδηγία δεν εκχωρεί εξουσίες 
στις ρυθμιστικές αρχές, για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας ή παρεμφερών υπηρεσιών 
για τις οποίες δεν προβλέπεται αμοιβή. 
Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
εξουσίες που τους έχουν εκχωρηθεί με 
βάση την παρούσα οδηγία, για να 
επιβάλλουν σε παρόχους δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεώσεις 
που αφορούν πτυχές ασφάλειας οι οποίες 
υπερβαίνουν τους αντίστοιχους ρόλους 
τους.
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________________________________
1 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1
2 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31 Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1882/2003 (ΕΕ L284, 31.10.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτάσεις της Επιτροπής δεν παρέχουν σαφή στοιχεία για την αναγκαιότητα της ρυθμιστικής 
παρέμβασης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφάλεια, οποιαδήποτε ρυθμιστική παρέμβαση 
να υποστηρίζεται από σαφή εκτίμηση επιπτώσεων, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση σαφώς 
δεν ισχύει. Αντίθετα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, που διαθέτουν αρμοδιότητα ρύθμισης των 
φορέων εκμετάλλευσης δικτύων, αναμένεται τώρα ότι θα ρυθμίσουν μια αγορά αποτελούμενη, 
στο μεγαλύτερο μέρος της, από κλάδους στους οποίους δεν ασκεί κανέναν έλεγχο (προμηθευτές 
λογισμικού, προμηθευτές υλικού, παρόχους τηλεματικών υπηρεσιών, κ.λπ.).

Τροπολογία 17
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η ανάγκη για ενθάρρυνση τόσο των 
επενδύσεων όσο και του ανταγωνισμού 
θα πρέπει να αναγνωριστεί, προκειμένου 
να προστατευτεί και να μην υπονομευτεί 
η δυνατότητα επιλογής των 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες θα πρέπει να καθιστούν σαφές ότι ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να θυσιάζεται στο 
όνομα των επενδύσεων -για παράδειγμα με ρυθμιστικές διακοπές.



AM\722312EL.doc 9/38 PE405.963v01-00

EL

Τροπολογία 18
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 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 διεθνείς, κοινοτικούς ή 
εθνικούς κανονισμούς.

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας με 
αποτέλεσμα να εμποδίζουν από τεχνική 
άποψη την κοινή χρήση συχνοτήτων ή, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να
υποβαθμίζουν σοβαρά, να εμποδίζουν ή να 
διακόπτουν επανειλημμένα μια 
ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που 
λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους διεθνείς, κοινοτικούς ή 
εθνικούς κανονισμούς.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν περιορισμούς όχι μόνο στις 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί τέτοιες παρεμβολές, αλλά και στις περιπτώσεις στις 
οποίες είναι πιθανό να υπάρξουν επιβλαβείς παρεμβολές. Με δεδομένη την σοβαρότητα των 
προβλημάτων παρεμβολής μεταξύ απλών και αμφίδρομων υπηρεσιών (λήψης και μετάδοσης), 
είναι ουσιώδες να προβλεφθεί προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών, σύμφωνα με τα 
διεθνώς συμφωνηθέντα σχέδια συχνοτήτων και ιδίως με το Σχέδιο ΔΕΤ της Γενεύης (GE-06). 
Τα εθνικά νομικά συστήματα πρέπει να έχουν περιθώριο διασφάλισης της κοινής χρήσης του 
φάσματος.

Τροπολογία 19
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη 
διαφάνεια των 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.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία, τη 
διαφάνεια και την έγκαιρη δράση των 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αδυναμία των ΕΡΑ να δρουν εγκαίρως, για παράδειγμα στην περίπτωση των ανασκοπήσεων 
της αγοράς, ενδέχεται να ανακόψει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στην αγορά.

Τροπολογία 20
Piia-Noora Kauppi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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, 

1. 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, 
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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. 

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 
θέτουν όρια στο χρόνο που προβλέπεται 
για την εξέταση των προσφυγών αυτών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω 
διαδικασίας προσφυγής, ισχύει η απόφαση 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν 
ληφθούν προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά 
μέτρα λαμβάνονται λόγω επείγουσας 
ανάγκης αναστολής των αποτελεσμάτων 
της απόφασης για την αποτροπή σοβαρής 
και μη επανορθώσιμης βλάβης του μέρους 
που αιτείται την λήψη των εν λόγω μέτρων 
και εφόσον τούτο απαιτείται από την 
στάθμιση των συμφερόντων.’

Μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω 
διαδικασίας προσφυγής, ισχύει η απόφαση 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν 
ληφθούν προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά 
μέτρα λαμβάνονται μόνο λόγω επείγουσας 
ανάγκης αναστολής των αποτελεσμάτων 
της απόφασης για την αποτροπή σοβαρής 
και μη επανορθώσιμης βλάβης του μέρους 
που αιτείται την λήψη των εν λόγω μέτρων 
και εφόσον τούτο απαιτείται από την 
στάθμιση των συμφερόντων.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η εξέταση προσφυγών μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, οπότε είναι πολύ αργά για 
την αντιμετώπιση του αρχικού προβλήματος.

Το προτεινόμενο κείμενο επιτρέπει τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων για άλλους 
λόγους. Αυτό δεν είναι επιθυμητό.

Τροπολογία 21
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
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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.

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 
θέτουν χρονικά όρια για την εξέταση 
τέτοιων προσφυγών, ώστε να μην 
παρατείνονται αναίτια οι διαδικασίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες προσφυγής μπορεί συχνά να είναι μεγάλες σε διάρκεια και να εμποδίζουν μια 
γρήγορη, αποτελεσματική ρυθμιστική λύση. 

Τροπολογία 22
Piia-Noora Kauppi

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 

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 
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απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
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.’

απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
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.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη σχετικά με την ενημέρωση για την ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων 
και υπηρεσιών θα ήταν προβληματική, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ενημέρωση περιλαμβάνει 
ως επί το πλείστον εσωτερικές πληροφορίες. Το κατώφλι για μια τέτοια απαίτηση θα πρέπει να 
είναι πολύ υψηλό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι σαφές, για ποιο λόγο θα έπρεπε να 
καλούνται οι φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν τέτοιες πληροφορίες στις αρχές, και ποιο θα 
ήταν όφελος.

Τροπολογία 23
Sharon Bowles

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 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
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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 
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.’

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 
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.’ Οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν επίσης εκ των προτέρων 
σχετικά με οποιονδήποτε ενδεχόμενο 
σοβαρό περιορισμό των υπηρεσιών 
χονδρικής που διατίθενται σε 
ανταγωνιστές. Η εμπιστευτικότητα των 
εμπορικών πληροφοριών, όπως ορίζεται 
στην εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία, 
πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μελλοντική ανάπτυξη δικτύων ή υπηρεσιών είναι συχνά άκρως εμπιστευτική και η 
υποχρέωση των επιχειρήσεων να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη αυτή 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την καινοτομία. Είναι, ωστόσο, επιθυμητή, η εκ των προτέρων 
επισήμανση ενδεχόμενου αντικτύπου σε επίπεδο χονδρικής.  Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί ότι η 
εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή.
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Τροπολογία 24
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 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.

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, όσον 
αφορά τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων (α) και (β) της παραγράφου 
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.

Όσον αφορά την προϋπόθεση του 
στοιχείου (γ), η Επιτροπή, η εθνική 
κανονιστική αρχή και η Αρχή 
διαπραγματεύονται για την επίτευξη 
συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν 
εξευρεθεί αμοιβαία λύση, η Επιτροπή
μπορεί να λάβει απόφαση, με την 
προϋπόθεση η απόφαση αυτή να 
υποστηρίζεται με απλή πλειοψηφία από 
την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρνησικυρία σε σχέση με επανορθωτικά μέτρα αποτελεί νέα εξουσία και λύση "από επάνω" 
εντελώς ξεκομμένη από την πρακτική πείρα, και πρέπει να απαλειφθεί. Είναι επιθυμητή μια 
λύση με διαπραγμάτευση.  Ωστόσο, για λόγους σύγκλισης, η αρνησικυρία θα πρέπει να είναι 
δυνατή με κοινή απόφαση Επιτροπής και Αρχής. Η απλή πλειοψηφία στην Αρχή επαρκεί για 
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τούτο.

Τροπολογία 25
Sharon Bowles

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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρνησικυρία σε σχέση με επανορθωτικά μέτρα αποτελεί λύση "από επάνω" εντελώς 
ξεκομμένη από την πρακτική πείρα, και πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 26
Sharon Bowles

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 διαγράφεται
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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 
καθορίζονται 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρνησικυρία σε σχέση με επανορθωτικά μέτρα αποτελεί λύση "από επάνω" εντελώς 
ξεκομμένη από την πρακτική πείρα, και πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 27
Sharon Bowles

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.

Or. en
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Τροπολογία 28
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) κατευθυνόμενες από την αρχή ότι οι 
τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν κάθε 
έννομο περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν 
κάθε έννομη εφαρμογή ή/και υπηρεσία της 
επιλογής τους.’

(ζ) κατευθυνόμενες από την αρχή ότι οι 
τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν κάθε 
έννομο περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν 
κάθε έννομη εφαρμογή ή/και υπηρεσία της 
επιλογής τους όπως έχει συμφωνηθεί 
βάσει σύμβασης μεταξύ παρόχου και 
συνδρομητή.’ Σε καμιά περίπτωση η 
αρχή αυτή ή η αναφορά της ή μη σε 
σύμβαση δεν μπορεί να υπερισχύσει των 
διατάξεων της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Μαΐου για την 
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 
δικαιώματος του δημιουργού και 
συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία 
της πληροφορίας1.
_______________________________
1 ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10

Or. en

Τροπολογία 29
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8 - στοιχείο ε α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στην παράγραφο 4, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
"γ α) διασφαλίζοντας τη συνεργασία των 
επιχειρήσεων παροχής δικτύων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τους 
ενδιαφερόμενους τομείς για την 
προστασία και την προώθηση παράνομου 
περιεχομένου στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κρίνεται αναγκαία για την 
καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του δημιουργού που αυξάνονται εκθετικά 
στα δίκτυα. Θα ήταν σκόπιμο να ανατεθεί αποστολή συντονισμού σχετικά με το ποια αρχή θα 
είναι αρμόδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 30
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για την εξασφάλιση της 
μεγιστοποίησης του μερισμού 
ραδιοφάσματος σε περιπτώσεις όπου το 
ραδιοφάσμα υπάγεται σε γενική άδεια, ή

(γ) για την εξασφάλιση της αποδοτικής 
χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μεγιστοποίησης του μερισμού 
ραδιοφάσματος, όπου αυτό είναι δυνατόν
ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μερισμός του ραδιοφάσματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι τεχνικά εφικτό και 
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αποτελεσματικό, λαμβανομένων υπόψη των συγκρουόμενων απαιτήσεων.

Τροπολογία 31
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"(δα) για να λαμβάνονται υπόψη οι 
διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις 
στον τομέα του φάσματος και γίνονται 
σεβαστά τα διεθνώς συμφωνημένα 
σχέδια συχνοτήτων, ή"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη πρέπει να τηρεί τα διεθνή σχέδια συχνοτήτων (π.χ. το σχέδιο της Γενεύης της ΔΕΤ 
((GE-06)) προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές παρεμβολές και η αναποτελεσματική χρήση 
του φάσματος στα όριά του.

Τροπολογία 32
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
(δβ) τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
χρήσης του ραδιοφάσματος."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη πρέπει να τηρεί τα διεθνή σχέδια συχνοτήτων (π.χ. το σχέδιο της Γενεύης της ΔΕΤ 
((GE-06)) προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές παρεμβολές και η αναποτελεσματική χρήση 
του φάσματος στα όριά του.

Τροπολογία 33
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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.

4. 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 στους εθνικούς πίνακες 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των κανόνων της ΔΕΤ για το 
ραδιοφάσμα, που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να συνυπάρχουν στις διάφορες 
ζώνες.
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Τροπολογία 34
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
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.

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται 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, η προαγωγή της 
επιλογής για τους καταναλωτές όσον 
αφορά εναλλακτικές και νέες υπηρεσίες, 
τεχνολογίες και πλατφόρμες 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, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή μεταξύ νέων υπηρεσιών και τεχνολογικών βάσεων αποτελεί βασική απαίτηση για 
τους ευρωπαίους πολίτες και τούτο θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποφασίσουν τα κριτήρια των στόχων γενικού συμφέροντος.
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Τροπολογία 35
Piia-Noora Kauppi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 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 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 λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 4. 
Κατά την υλοποίηση των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί 
να επικουρείται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 36
Sharon Bowles

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

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 

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. Με τα εκτελεστικά μέτρα 
μπορούν να χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών (ERO)
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αριθμούς ή πεδία αριθμών. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

ειδικές αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή 
των εν λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια θα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Αρχή δεν θα πρέπει 
να έχει αρμοδιότητα στην αριθμοδότηση και η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να ανατεθεί στο 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών (ERO).

Τροπολογία 37
Katalin Lévai

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό να 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας των δικτύων ή των υπηρεσιών 
τους. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν 
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον 
υπάρχοντα κίνδυνο. Ιδιαιτέρως, 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ή 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου 
συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια σε χρήστες και διασυνδεμένα 
δίκτυα. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό να 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας των δικτύων ή των υπηρεσιών 
τους. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν 
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον 
υπάρχοντα κίνδυνο. Ιδιαιτέρως, 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ή 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου 
συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια σε χρήστες και διασυνδεμένα 
δίκτυα και της διανομής μη ζητηθέντος, 
επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα δημόσιων επικοινωνιών ή δημόσια 
διαθέσιμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να διαφυλάσσουν την ασφάλεια των δικτύων και των 
υπηρεσιών τους πρέπει να υπερβαίνει την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση του αντικτύπου των 
περιστατικών ασφαλείας σε επίπεδο χρηστών και διασυνδεδεμένων δικτύων. Η υποχρέωση 
αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση, στο μέτρο των δυνατοτήτων της 
επιχείρησης -κάτι που προϋποθέτει να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία λέξη της τεχνολογίας- της 
διανομής μη ζητηθέντος και/ή παράνομου περιεχομένου μέσω των δικτύων τους.

Τροπολογία 38
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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.

3. 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 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε 
παραβίαση της ασφάλειας ή της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην λειτουργία δικτύων ή 
υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η αποκάλυψη της 
προσβολής είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να ενημερώνει το κοινό.

Σε περίπτωση που η αποκάλυψη της 
προσβολής είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να ενημερώνει το κοινό.

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών δεν ασχολούνται συνήθως με θέματα 
ασφάλειας. Η Αρχή δεν θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, και τα θέματα 
αυτά θα πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα του ENISA. Η υποβολή έκθεσης ανά τρίμηνο θα 
προκαλούσε υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο. 

Τροπολογία 39
Piia-Noora Kauppi

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

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 υποβάλει στην 
Επιτροπή συνοπτική ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει 
παραλάβει και την δράση που έχει 
αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών είναι ένας από τους τομείς στους 
οποίους απαιτείται περισσότερο δράση σε κοινοτικό επίπεδο και όπου οι προτεινόμενες 
τροπολογίες θα μπορούσαν ασφαλώς να προσφέρουν πρόσθετη αξία. Το μόνο πρόβλημα στο 
πλαίσιο αυτό αφορά την υποχρέωση υποβολή εκθέσεων που προτείνεται για τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Η υποβολή έκθεσης ανά τρίμηνο θα προκαλούσε υπερβολικό 
γραφειοκρατικό φόρτο. Συνεπώς, προτείνεται η υποβολή εκθέσεων να γίνεται σε ετήσια βάση 
αντί ανά τρίμηνο.

Τροπολογία 40
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, 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. 

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 λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος του άρθρου 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 
και στις περιπτώσεις όπου δεν έχει 
καταστεί δυνατόν με πρωτοβουλίες 
αυθόρμητης ρύθμισης εκ μέρους της 
βιομηχανίας να επιτευχθεί επαρκές 
επίπεδο ασφάλειας στην εσωτερική αγορά 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Για 
λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος του άρθρου 22 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνικά εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν έχει 
καταστεί δυνατόν με πρωτοβουλίες αυθόρμητης ρύθμισης εκ μέρους της βιομηχανίας να 
επιτευχθεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας στην εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 41
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη του ENISA, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, και τα θέματα αυτά θα 
πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα του ENISA. 

Τροπολογία 42
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν την 
εξουσία έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών 
προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαθέτουν την εξουσία έκδοσης 
δεσμευτικών οδηγιών προς τις επιχειρήσεις 
που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
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στο κοινό, με σκοπό την εφαρμογή του 
άρθρου 13α.

επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό, με 
σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 13α.

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 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
διαθέτουν την εξουσία να απαιτούν από 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό:

(α) να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες 
για την εκτίμηση της ασφάλειας των 
υπηρεσιών και δικτύων τους, 
συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων 
πολιτικών ασφάλειας· και

(α) να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες 
για την εκτίμηση της ασφάλειας των 
υπηρεσιών και δικτύων τους, 
συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων 
πολιτικών ασφάλειας· και

(β) να απευθύνουν εντολή σε ειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα για την διεξαγωγή 
ελέγχου ασφάλειας και διάθεση των 
σχετικών πορισμάτων στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

(β) να απευθύνουν εντολή σε ειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα για την διεξαγωγή 
ελέγχου ασφάλειας και διάθεση των 
σχετικών πορισμάτων στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 
όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την 
διερεύνηση περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες 
για την διερεύνηση περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης.

4. Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίζονται με την 
επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας 
οδηγίας.’

4. Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίζονται με την 
επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας 
οδηγίας.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές εθνικές κανονιστικές αρχές δεν διαθέτουν αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας.

Τροπολογία 43
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 β – παράγραφος 2
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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 να διαθέτουν, 
όπου απαιτείται, την εξουσία να απαιτούν 
από επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια 
δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες 
στο κοινό να παρέχουν πληροφορίες 
απαραίτητες για την εκτίμηση της 
ασφάλειας των υπηρεσιών και δικτύων 
τους, συμπεριλαμβανομένων 
τεκμηριωμένων πολιτικών ασφάλειας.

(α) να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες 
για την εκτίμηση της ασφάλειας των 
υπηρεσιών και δικτύων τους, 
συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων 
πολιτικών ασφάλειας· και

(β) να απευθύνουν εντολή σε ειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα για την διεξαγωγή 
ελέγχου ασφάλειας και διάθεση των 
σχετικών πορισμάτων στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ενίσχυση των εξουσιών των εθνικών ρυθμιστικών αρχών μπορεί να 
προκαλέσει υπερβολικό φόρτο συμμόρφωσης με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ασκούν τις εξουσίες τους στα δημόσια 
δίκτυα επικοινωνιών και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο 
κοινό μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 44
Piia-Noora Kauppi

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



AM\722312EL.doc 31/38 PE405.963v01-00

EL

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 
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.

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 
αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, 
η Επιτροπή 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.

Or. en

Τροπολογία 45
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρχή μπορεί με δική της 
πρωτοβουλία να συμβουλεύσει την 
Επιτροπή σχετικά με την έγκριση ενός 
μέτρου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
1.’

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 46
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στο 
παράρτημα II για την προσαρμογή του στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
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 του άρθρου 14 
παράγραφος 4. Στην εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
Αρχή.’

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στο 
παράρτημα II για την προσαρμογή του στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
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 του άρθρου 14 
παράγραφος 4. Στην εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από τις 
εθνικές κανονιστικές αρχές.’

Or. en

Τροπολογία 47
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 8, στοιχείο (-α) (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Προστίθεται στην παρ. 1 το 
ακόλουθο σημείο:
(βα) η σύναψη συμφωνιών για την κοινή 
πρόσβαση στο δίκτυο ραδιοφάσματος 
έτσι ώστε να καλύπτονται 
απομακρυσμένες και μη κερδοφόρες 
περιοχές, προκειμένου να προσφέρεται 
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και να παρέχεται πρόσβαση σε πολλαπλές 
επιλογές υπηρεσιών στο σύνολο της 
επικράτειας του κάθε κράτους μέλους 
προς όφελος των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές εθνικές κανονιστικές αρχές δεν διαθέτουν αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας.

Τροπολογία 48
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
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. 2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλλει 
γνωστοποίηση στην Επιτροπή: Η 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 49
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται επίσης ο ακόλουθος
ορισμός:

2. 2. Εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

"Γενική άδεια": νομικό πλαίσιο που "Γενική άδεια": νομικό πλαίσιο που 
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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.

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 ηπείρους. 
Πρόκειται για υπηρεσίες εκ φύσεως 
διασυνοριακές και εντός τις Ευρώπης 
πανευρωπαϊκές.

Or. en

Τροπολογία 50
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 προστίθεται 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".

Or. en
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Τροπολογία 51
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών·

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

Or. en

Τροπολογία 52
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

6. Οι εθνικές αρχές για το ραδιοφάσμα 
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλές εθνικές κανονιστικές αρχές δεν διαθέτουν αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής 
ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 53
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 6 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [..].

1. Το τεχνικό μέτρο εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 1 
στοιχείο στ) μπορεί να προβλέπει την 
διατύπωση προτάσεων από την Ομάδα για 
την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 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.

Στις περιπτώσεις αυτές στο μέτρο 
καθορίζεται η χρονική περίοδος εντός της 
οποίας η RSPG 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 

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της RSPG, 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 
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χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. 
Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14α παράγραφος 
2.’

χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. 
Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14α παράγραφος 
2.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητα στην πιολιτική ραδιοφάσματος, και η αρμοδιότητα αυτή 
πρέπει να παραμείνει στην ομάδα πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPG). 

Τροπολογία 54
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 β

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 
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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.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ για την εκχώρηση δικαιωμάτων θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ειδική νομοθετική πρόταση και όχι επιτροπολογία.
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