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Τροπολογία 24
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι ραδιοσυχνότητες θεωρούνται 
σπάνιος δημόσιος πόρος με σημαντική 
δημόσια και αγοραία αξία. Η 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
δυνατή διαχείριση του ραδιοφάσματος,
από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη, καθώς και η 
σταδιακή άρση των εμποδίων στην 
αποδοτική του χρήση είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον.

(16) Οι ραδιοσυχνότητες θεωρούνται 
σπάνιος δημόσιος πόρος με σημαντική 
δημόσια και οικονομική αξία, ο οποίος 
έχει ζωτική σημασία για την εκπλήρωση 
ορισμένων γενικού συμφέροντος στόχων 
της δημόσιας πολιτικής. Το ραδιοφάσμα 
πρέπει συνεπώς να υπόκειται σε 
αποτελεσματική και αποδοτική 
διαχείριση λαμβανομένου δεόντως υπόψη 
του δημοσίου συμφέροντος, από 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
άποψη, τα δε εμπόδια στην αποδοτική του 
χρήση πρέπει σταδιακά να καταργηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ραδιοφάσμα αποτελεί πράγματι δημόσιο πόρο και δεν μπορεί να θεωρείται ατομική 
ιδιοκτησία κανενός. Ωστόσο, η αποδοτικότητά του δεν πρέπει και δεν μπορεί να υποβιβαστεί σε 
απλά κριτήρια της αγοράς. Τόσο η οικονομική όσο και η δημόσια αξία του πρέπει να 
αντιμετωπίζονται αναλόγως και με ισορροπημένο τρόπο ώστε η διαχείρισή του να είναι 
αποτελεσματική.

Τροπολογία 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι ραδιοσυχνότητες θεωρούνται
σπάνιος δημόσιος πόρος με σημαντική 
δημόσια και αγοραία αξία. Η 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
δυνατή διαχείριση του ραδιοφάσματος, 
από οικονομική, κοινωνική και 

(16) Οι ραδιοσυχνότητες είναι ιδιοκτησία 
των κρατών μελών. Θεωρούνται σπάνιος 
δημόσιος πόρος με σημαντική δημόσια και 
οικονομική αξία. Η αποτελεσματικότερη 
και αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, από κοινωνική, 
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περιβαλλοντική άποψη, καθώς και η 
σταδιακή άρση των εμποδίων στην 
αποδοτική του χρήση είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον.

πολιτιστική, οικονομική  και 
περιβαλλοντική άποψη, καθώς και η 
σταδιακή άρση των εμποδίων στην 
αποδοτική του χρήση είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος δημόσιος πόρος. Η αρχική ευθύνη των 
κρατών μελών για το ραδιοφάσμα πρέπει να αποσαφηνισθεί.

Τροπολογία 26
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο αδειών 
ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας και 
υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε μια ζώνη συχνοτήτων 
(εφεξής 'αρχές ουδετερότητας ως προς 
τεχνολογία και υπηρεσίες'). Ο διοικητικός 
καθορισμός τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να καταστεί εξαίρεση, να 
αιτιολογείται σαφώς και να υπάγεται σε 
τακτική περιοδική ανασκόπηση.

(20) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο αδειών 
ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας και 
υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε ζώνες συχνοτήτων 
διαθέσιμες σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών όπως αυτές αναφέρονται 
στους εθνικούς πίνακες παραχώρησης 
συχνοτήτων και στους κανονισμούς της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) (εφεξής 'αρχές ουδετερότητας ως 
προς τεχνολογία και υπηρεσίες'). Ο 
διοικητικός καθορισμός τεχνολογιών και 
υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζονται όταν 
διακυβεύονται στόχοι γενικού 
συμφέροντος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για  να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία που προτείνεται δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 4, εδάφιο 1 της 
οδηγίας-πλαίσιο.

Τροπολογία 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο αδειών 
ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας και 
υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε μια ζώνη συχνοτήτων 
(εφεξής 'αρχές ουδετερότητας ως προς 
τεχνολογία και υπηρεσίες'). Ο διοικητικός 
καθορισμός τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να καταστεί εξαίρεση, να 
αιτιολογείται σαφώς και να υπάγεται σε 
τακτική περιοδική ανασκόπηση.

(20) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο αδειών 
ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας και 
υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε ζώνες συχνοτήτων 
διαθέσιμες σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών όπως αυτές αναφέρονται 
στους εθνικούς πίνακες παραχώρησης 
συχνοτήτων και στους κανονισμούς της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) (εφεξής 'αρχές ουδετερότητας ως 
προς τεχνολογία και υπηρεσίες'). Ο 
διοικητικός καθορισμός τεχνολογιών και 
υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζεται όταν 
διακυβεύονται στόχοι γενικού 
συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία.
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Τροπολογία 28
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο αδειών 
ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας και 
υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε μια ζώνη συχνοτήτων 
(εφεξής 'αρχές ουδετερότητας ως προς 
τεχνολογία και υπηρεσίες'). Ο διοικητικός 
καθορισμός τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να καταστεί εξαίρεση, να 
αιτιολογείται σαφώς και να υπάγεται σε 
τακτική περιοδική ανασκόπηση.

(20) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο αδειών 
ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας και 
υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε μια ζώνη συχνοτήτων 
(εφεξής 'αρχές ουδετερότητας ως προς 
τεχνολογία και υπηρεσίες'). Ο διοικητικός 
καθορισμός τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να καταστεί εξαίρεση και να 
εφαρμόζεται όταν διακυβεύονται στόχοι 
γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 29
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εξαιρέσεις στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
περιορίζονται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 
παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ή την εξασφάλιση κατάλληλου 
μερισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως όπου 
η χρήση του υπάγεται μόνο σε γενικές 
άδειες ή όπου είναι αυστηρά απαραίτητη 

(21) Περιορισμοί στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
ενδείκνυνται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 
παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ή την εξασφάλιση κατάλληλου 
μερισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως όπου 
η χρήση του υπάγεται μόνο σε γενικές 
άδειες, ή για τη συμμόρφωση προς στόχο 
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η συμμόρφωση με εξαίρεση της αρχής 
της ουδετερότητας ως προς την 
υπηρεσία.

γενικού συμφέροντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται συνοχή με το κείμενο της οδηγίας το οποίο για την ουδετερότητα ως προς την 
τεχνολογία αναφέρεται σε "περιορισμούς" και όχι σε "εξαιρέσεις". Οι περιορισμοί δεν πρέπει να 
σχετίζονται με την εξαίρεση από την αρχή της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία αλλά 
χρειάζεται να συμμορφώνονται προς στόχους γενικού συμφέροντος. 

Τροπολογία 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εξαιρέσεις στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
περιορίζονται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 
παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ή την εξασφάλιση κατάλληλου 
μερισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως όπου 
η χρήση του υπάγεται μόνο σε γενικές 
άδειες ή όπου είναι αυστηρά απαραίτητη 
η συμμόρφωση με εξαίρεση της αρχής 
της ουδετερότητας ως προς την 
υπηρεσία.

(21) Περιορισμοί στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
ενδείκνυνται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 
παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ή την εξασφάλιση κατάλληλου 
μερισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως όπου 
η χρήση του υπάγεται μόνο σε γενικές 
άδειες, ή για τη συμμόρφωση προς στόχο 
γενικού συμφέροντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται συνοχή με το κείμενο της οδηγίας το οποίο για την ουδετερότητα ως προς την 
τεχνολογία αναφέρεται σε "περιορισμούς" και όχι σε "εξαιρέσεις". Οι περιορισμοί δεν πρέπει να 
σχετίζονται με την εξαίρεση από την αρχή της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία αλλά 
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χρειάζεται να συμμορφώνονται προς στόχους γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία 31
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εξαιρέσεις στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
περιορίζονται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 
παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ή την εξασφάλιση κατάλληλου 
μερισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως όπου 
η χρήση του υπάγεται μόνο σε γενικές 
άδειες ή όπου είναι αυστηρά απαραίτητη η 
συμμόρφωση με εξαίρεση της αρχής της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία.

(21) Περιορισμοί στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
ενδείκνυνται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 
παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ή την εξασφάλιση κατάλληλου 
μερισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως όπου 
η χρήση του υπάγεται μόνο σε γενικές 
άδειες ή όπου είναι αυστηρά απαραίτητη η 
συμμόρφωση με εξαίρεση της αρχής της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει συνοχή με το κείμενο της οδηγίας το οποίο για την 
ουδετερότητα ως προς την τεχνολογία αναφέρεται σε "περιορισμούς" και όχι σε "εξαιρέσεις".

Τροπολογία 32
Helga Trüpel

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 

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα τις 
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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 
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.

υπηρεσίες που επιθυμούν να προσφέρουν 
μέσω του ραδιοφάσματος με την 
επιφύλαξη μεταβατικών μέτρων για την 
προσαρμογή με κεκτημένα δικαιώματα. 
Εξάλλου η χρήση του ραδιοφάσματος 
μπορεί επίσης να εκχωρείται ρητώς για 
την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή 
μέσω συγκεκριμένης τεχνολογίας 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 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή στόχων 
πολιτικής που αφορούν τον πολιτισμό και 
τα μέσα επικοινωνίας όπως η πολιτιστική 
και γλωσσική ποικιλομορφία και η 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συμπληρώνει την τροπολογία αριθ. 5 του εισηγητή.  Εκχωρούνται 
μεμονωμένα δικαιώματα σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να 
τηρούν υποχρεώσεις σχετικά με κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει να είναι δυνατόν να συνδέονται οι μεμονωμένες αδειοδοτήσεις και η κανονιστική 
ρύθμιση περιεχομένου, όσον αφορά την αρμοδιότητα των κρατών μελών να προωθούν την 
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πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. 

Τροπολογία 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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 
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 

(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. Εξάλλου η χρήση του 
ραδιοφάσματος μπορεί επίσης να 
εκχωρείται ρητώς για την παροχή 
συγκεκριμένης υπηρεσίας ή μέσω 
συγκεκριμένης τεχνολογίας 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 
χρήσης ραδιοφάσματος εάν τα μέτρα αυτά 
είναι απαραίτητα και αναλογικά. Οι 
στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν στόχους 
πολιτικής που αφορούν τον πολιτισμό και 
τα μέσα επικοινωνίας όπως η πολιτιστική 
και γλωσσική ποικιλομορφία και η 
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. 
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χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να μην 
υπάγεται σε κανονιστική ρύθμιση το 
περιεχόμενο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας πλαίσιο ο διαχωρισμός ανάμεσα στη ρύθμιση 
μετάδοσης και τη ρύθμιση περιεχομένου δεν πρέπει να αποκλείει το να λαμβάνονται υπόψη οι 
μεταξύ τους δεσμοί, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, 
της πολιτιστικής πολυμορφίας και της προστασίας των καταναλωτών. Πρέπει επομένως τα 
κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα να συνδέουν την εκχώρηση μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος με τις υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή ορισμένου 
περιεχομένου.

Τροπολογία 34
Ignasi Guardans Cambó

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 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και τη πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
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. 
Εξάλλου η χρήση του ραδιοφάσματος 
μπορεί επίσης να εκχωρείται ρητώς για 
την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή 
μέσω συγκεκριμένης τεχνολογίας 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 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή στόχων 
πολιτικής που αφορούν τον πολιτισμό και 
τα μέσα επικοινωνίας όπως η πολιτιστική 
και γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, όπως 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή τροπολογία συμπληρώνει την τροπολογία 5 του συντάκτη της γνωμοδότησης. 
Εκχωρούνται μεμονωμένα δικαιώματα σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς οι οποίοι με τη σειρά τους 
πρέπει να τηρούν υποχρεώσεις σχετικά με κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου. Για τον λόγο 
αυτό πρέπει να είναι δυνατόν να συνδέονται οι μεμονωμένες αδειοδοτήσεις και η κανονιστική 
ρύθμιση περιεχομένου, όσον αφορά την αρμοδιότητα των κρατών μελών να προωθούν την 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. 

Τροπολογία 35
Marielle De Sarnez

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Επ' αυτού το 
μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης του 
κατόχου άδειας μπορεί επομένως να 
συνδέεται με υποχρεώσεις που αφορούν 
την παροχή περιεχομένου ειδικών 
υπηρεσιών. 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.

Or. fr

Τροπολογία 36
Κατερίνα Μπατζελή

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 

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
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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 
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.

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 
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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας πλαίσιο αναγνωρίζει πλήρως ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα 
στη ρύθμιση της μετάδοσης και τη ρύθμιση του περιεχομένου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους 
υφιστάμενους μεταξύ τους δεσμούς. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να έχουν 
τη δυνατότητα να συνδέουν την εκχώρηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης με τις δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με παροχές συγκεκριμένων υπηρεσιών που αφορούν το περιεχόμενο.
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Τροπολογία 37
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
και του χαρακτήρα οιασδήποτε 
εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων για να 
εξασφαλισθεί η προαγωγή στόχων 
πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού και 
των μέσων επικοινωνίας όπως η γλωσσική 
και πολιτιστική ποικιλομορφία και η 
πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία, τα διεθνώς συμφωνηθέντα 
σχέδια ραδιοσυχνοτήτων και τις γενικές 
αρχές του κοινοτικού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί στη διατύπωση νομική συνοχή με την 
προτεινόμενη στο άρθρο 9, παράγραφος 4 της οδηγίας-πλαίσιο τροπολογία. Αυτή η τροπολογία 
συμπληρώνει την τροπολογία αριθ. 6 του εισηγητή.

Τροπολογία 38
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Καθώς η κατανομή ραδιοφάσματος 
σε ειδικές τεχνολογίες ή υπηρεσίες 
αποτελεί εξαίρεση των αρχών της 
ουδετερότητας ως προς τεχνολογία και 
υπηρεσίες και περιορίζει την ελευθερία 
επιλογής της παρεχόμενης υπηρεσίας ή 

Διαγράφεται
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της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, κάθε 
πρόταση τέτοιας κατανομής πρέπει να 
είναι διαφανής και να υπάγεται σε 
δημόσια διαβούλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής συνοχής με την πρόταση τροπολογίας στο άρθρο 6.1. 

Τροπολογία 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Καθώς η κατανομή ραδιοφάσματος 
σε ειδικές τεχνολογίες ή υπηρεσίες 
αποτελεί εξαίρεση των αρχών της 
ουδετερότητας ως προς τεχνολογία και 
υπηρεσίες και περιορίζει την ελευθερία 
επιλογής της παρεχόμενης υπηρεσίας ή 
της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, κάθε 
πρόταση τέτοιας κατανομής πρέπει να 
είναι διαφανής και να υπάγεται σε 
δημόσια διαβούλευση.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής συνοχής με τις αρχές της ουδετερότητας ως προς την τεχνολογία και τις 
υπηρεσίες. 
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Τροπολογία 40
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47 α) Όταν είναι αναγκαία η λήψη 
μέτρων εναρμόνισης που υπερβαίνουν τα 
τεχνικά μέτρα εφαρμογής, για την 
υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το 
ραδιοφάσμα, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εναρμόνισης που αφορούν την προσθήκη νέων ουσιαστικών διατάξεων στο 
κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω νομοθετικής πρότασης. Μόνο η άμεση 
εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στο πλαίσιο, ή η προσθήκη μη ουσιαστικών στοιχείων, 
πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασίες επιτροπολογίας.

Τροπολογία 41
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47 α) Όταν είναι αναγκαία η λήψη 
μέτρων εναρμόνισης που υπερβαίνουν τα 
τεχνικά μέτρα εφαρμογής, για την 
υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το 
ραδιοφάσμα, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

(Trautmann, Τροπολογία 6 – αιτιολόγηση εν μέρει τροποποιημένη) Σκοπός της τροπολογίας 
είναι να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, αιτιολογική σκέψη 7α και 
άρθρο 1 παράγραφος 2:  Τα μέτρα που προσθέτουν νέες ουσιαστικές προτάσεις στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο πρέπει να θεσπίζονται με νομοθετική πρόταση. Μόνον μη ουσιαστικά στοιχεία μπορούν 
να υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπολογίας. Η εναρμόνιση του ραδιοφάσματος δεν είναι μη 
ουσιαστικό στοιχείο αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47 α) Όταν είναι αναγκαία η λήψη 
μέτρων εναρμόνισης που υπερβαίνουν τα 
τεχνικά μέτρα εφαρμογής, για την 
υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το 
ραδιοφάσμα, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, 
αιτιολογική σκέψη 7α και άρθρο 1 παράγραφος 2:  Τα μέτρα που προσθέτουν νέες ουσιαστικές 
προτάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να θεσπίζονται με νομοθετική πρόταση. Μόνον μη 
ουσιαστικά στοιχεία μπορούν να υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 43
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να (60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να 
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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. 
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.

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. 
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. Δεδομένου ότι η εφαρμογή 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
εντός των συνήθων προθεσμιών θα 
μπορούσε, σε ορισμένες εξαιρετικές 
καταστάσεις, να εμποδίσει την έγκαιρη 
έγκριση μέτρων εφαρμογής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή πρέπει να ενεργούν ταχέως 
για να εξασφαλίζουν την έγκαιρη έγκριση 
αυτών των μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε επαρκώς αιτιολογημένες εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ενεργούν με ταχύτητα ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη έγκριση μέτρων της επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 44
Helga Trüpel

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. 
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.

(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 στο πεδίο 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. 
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. Δεδομένου ότι η εφαρμογή 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
εντός των συνήθων προθεσμιών θα 
μπορούσε, σε ορισμένες εξαιρετικές 
καταστάσεις, να εμποδίσει την έγκαιρη 
έγκριση μέτρων εφαρμογής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή πρέπει να ενεργούν ταχέως 
για να εξασφαλίζουν την έγκαιρη έγκριση 
αυτών των μέτρων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με τις τροπολογίες που 
προτείνονται για νέο άρθρο 8α της οδηγίας-πλαίσιο και τις τροπολογίες που προτείνονται 
δυνάμει του άρθρου 6α της οδηγίας για την αδειοδότηση. Τα μέτρα εναρμόνισης που 
προσθέτουν νέες ουσιαστικές προτάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να θεσπίζονται βάσει 
νομοθετικής πρότασης. Μόνον μη ουσιαστικά στοιχεία μπορούν να υπόκεινται στη διαδικασία 
επιτροπολογίας. Σε επαρκώς αιτιολογημένες εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ενεργούν με ταχύτητα ώστε 
να εξασφαλίζεται η έγκαιρη έγκριση μέτρων της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 45
Helga Trüpel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός περιπτώσεων που εμπίπτουν στα 
άρθρα 7 παράγραφος 6, 20 ή 21, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτίθενται να 
λάβουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ή με τις ειδικές οδηγίες, τα οποία 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην σχετική 
αγορά, ή σε περίπτωση που προτίθενται 
να παρεκκλίνουν από τις αρχές της 
ουδετερότητας ως προς υπηρεσίες και 
τεχνολογία βάσει αιτιολόγησης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2α 
και του άρθρου 9 παράγραφος 2β,
παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη 
δυνατότητα σχολιασμού του σχεδίου 
μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου..

Εκτός περιπτώσεων που εμπίπτουν στα 
άρθρα 7 παράγραφος 10, 20 ή 21 και εάν 
δεν ορίζεται διαφορετικά στα μέτρα 
εφαρμογής που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 9γ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι, σε περίπτωση που εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή με τις 
ειδικές οδηγίες, τα οποία έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην σχετική αγορά, παρέχουν 
στα ενδιαφερόμενα μέρη δυνατότητα 
σχολιασμού του σχεδίου μέτρου εντός 
εύλογης χρονικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται τόσο η οικονομική όσο και η δημόσια αξία του ραδιοφάσματος να εξετάζεται κατά 
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τρόπο ισορροπημένο για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Η εκχώρηση μέρους του 
ραδιοφάσματος με σκοπό την υλοποίηση στόχων γενικού συμφέροντος δεν αποτελεί επομένως 
περιορισμό ή εξαίρεση από την προταθείσα αρχή της ουδετερότητας ως προς υπηρεσίες και 
τεχνολογία αλλά συμπλήρωμα αυτής. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να επιβάλλονται 
επιπρόσθετες διαδικασίες διαβουλεύσεων.   

Τροπολογία 46
Κατερίνα Μπατζελή

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), 

(γ) στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 16 σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 5 – εκτός από την παράγραφο 1, 
στοιχείο β) – και  9 έως 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία), 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 1β) της οδηγίας 2002/19 (οδηγία για την 
πρόσβαση) αποσκοπούν στη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης και ως εκ τούτου εμπίπτουν 
σαφώς στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία47
Guy Bono

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - στοιχείο ζ)
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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 έχουν το δικαίωμα να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
οιοδήποτε περιεχόμενο και να 
χρησιμοποιούν οιαδήποτε εφαρμογή ή/και 
υπηρεσία της επιλογής τους με την 
επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων του 
ποινικού δικαίου που επιβάλλουν λόγοι 
δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή 
δημοσίου ήθους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση του επιθέτου "έννομος" για τον προσδιορισμό του "περιεχομένου" και της "υπηρεσίας" 
δεν καλύπτει τις πιθανές απάτες με ηλεκτρονικά μέσα που διαπράττουν οι τελικού χρήστες και 
δημιουργεί σύγχυση. Πρέπει να προσδιορισθεί ότι οι εθνικές αρχές εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
δραστηριότητες που καλύπτονται από τη διάταξη επιτρέπονται υπό τον όρο ότι ο χρήστης δεν 
παραβαίνει το εθνικό ποινικό δίκαιο (ιδιαίτερα όσον αφορά τη μετάδοση περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικού, ρατσιστικού υλικού, κ.λπ.).

Τροπολογία48
Κατερίνα Μπατζελή

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) διασφαλίζοντας τη συνεργασία των 
επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
τους τομείς που ασχολούνται με την 
προστασία και την προαγωγή νόμιμου 
περιεχομένου στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις 
που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
συνεργάζονται με τους τομείς που 
ασχολούνται με την προστασία και την 
προαγωγή νόμιμου περιεχομένου στα 
δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προστίθεται στο Κεφάλαιο III "Καθήκοντα των εθνικών κανονιστικών 
αρχών". Θέτει υποχρέωση στις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
συνεργάζονται με κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (συγγραφείς, παραγωγοί, 
καλλιτέχνες) με σκοπό να επεξεργάζονται τρόπους και μέσα προστασίας και προώθησης των 
έργων με κατοχυρωμένα δικαιώματα δημιουργού. 

Τροπολογία 50
Guy Bono

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) εφαρμόζοντας την αρχή σύμφωνα με 
την οποία δεν μπορεί να επιβάλλεται 
κανένας περιορισμός επί των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών 
χρηστών χωρίς να προηγηθεί δικαστική 
απόφαση, εκτός από περιπτώσεις 
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ανωτέρας βίας ή επιτακτικών αναγκών 
που συνδέονται με την προστασία της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας του 
δικτύου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας ή επιτακτικής 
ανάγκης προστασίας της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου, οιοσδήποτε περιορισμός 
των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών χρηστών μπορεί να αποφασίζεται μόνον από 
δικαστική αρχή η οποία αποτελεί τον φυσικό φύλακα τέτοιων ελευθεριών.

Τροπολογία 51
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:

"Άρθρο 8a
Συντονισμός των πολιτικών 

ραδιοφάσματος στην Κοινότητα
1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό και την τελική 
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στην Κοινότητα. Εξασφαλίζουν συνοχή 
των προσεγγίσεων της πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα με άλλες εθνικές ή 
κοινοτικές πολιτικές, π.χ. πολιτική στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης.    
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
συντονισμό όσον αφορά τις προσεγγίσεις 
πολιτικής και, όπου χρειάζεται, την 
εναρμόνιση των συνθηκών σε σχέση με 
τη διαθεσιμότητα και την αποδοτική 
χρήση του ραδιοφάσματος, που είναι 
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αναγκαία για την υλοποίηση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συντονισμένη και έγκαιρη παροχή 
πληροφοριών όσον αφορά την κατανομή, 
τη διαθεσιμότητα και τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
πραγματικό συντονισμό των κοινοτικών 
συμφερόντων στο πλαίσιο διεθνών 
οργανισμών, όπου η χρήση του 
ραδιοφάσματος επηρεάζει τις κοινοτικές
πολιτικές.
5. Δημιουργείται Επιτροπή Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (στο εξής "RSPC") με 
σκοπό να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
στόχων που τίθενται στις παραγράφους 1 
έως 4. Η RSPC παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα 
πολιτικής ραδιοφάσματος. Η RSPC 
απαρτίζεται από έναν υψηλού επιπέδου 
εκπρόσωπο κάθε εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής υπεύθυνης για την πολιτική 
ραδιοφάσματος και/ή για την 
κανονιστική ρύθμιση των μέσων 
ενημέρωσης σε κάθε κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή συμμετέχει χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.
6. Η RSPC, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδοτήσεις, είτε 
μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, είτε με δική της 
πρωτοβουλία. Κάθε κράτος μέλος 
διαθέτει μία ψήφο, ενώ η Επιτροπή δεν 
ψηφίζει.
7. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη της RSPC, διατυπώνει 
ανά τριετία στόχους κοινής πολιτικής και 
μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξη της κοινοτικής 
πολιτικής ραδιοφάσματος.
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8. Η Επιτροπή δύναται λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τη γνώμη της RSPC να 
προτείνει νομοθετικά μέτρα για την 
εκπλήρωση των στόχων κοινής πολιτικής 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.
9. Οσάκις είναι αναγκαίο για την 
εξασφάλιση του αποτελεσματικού 
συντονισμού των κοινοτικών 
συμφερόντων σε διεθνείς οργανισμούς, η 
Επιτροπή δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη 
της RSPC να προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
παροχή διαπραγματευτικής εντολής.
10. Η RSPC υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ραδιοφάσματος σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί την τήρηση διεθνώς 
δεσμευτικών συμφωνιών και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με το ράδιο 
φάσμα. Μόνο με τον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις προσεγγίσεις πολιτικής, είναι δυνατή 
η πρόοδος στη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην ΕΕ. Προτείνεται νέα επιτροπή που πρέπει 
να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών και/ή μέσων 
ενημέρωσης στα κράτη μέλη – οπότε λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες σχέσεις ανάμεσα στη 
ρύθμιση της μετάδοσης και τη ρύθμιση του περιεχομένου – για να συμβάλει στη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης πολιτικής ραδιοφάσματος της ΕΕ.

Τροπολογία 52
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:

  "Άρθρο 8a
Συντονισμός των πολιτικών 
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ραδιοφάσματος στην Κοινότητα
1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό και την τελική 
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στην Κοινότητα. Εξασφαλίζουν συνοχή 
των προσεγγίσεων της πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα με άλλες εθνικές ή 
κοινοτικές πολιτικές, π.χ. πολιτική στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης.    
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
συντονισμό όσον αφορά τις προσεγγίσεις 
πολιτικής και, όπου χρειάζεται, την 
εναρμόνιση των συνθηκών σε σχέση με 
τη διαθεσιμότητα και την αποδοτική 
χρήση του ραδιοφάσματος, που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συντονισμένη και έγκαιρη παροχή 
πληροφοριών όσον αφορά την 
παραχώρηση, τη διαθεσιμότητα και τη 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
πραγματικό συντονισμό των κοινοτικών 
συμφερόντων στο πλαίσιο διεθνών 
οργανισμών, όπου η χρήση του 
ραδιοφάσματος επηρεάζει τις κοινοτικές 
πολιτικές.
5. Δημιουργείται Επιτροπή Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (στο εξής "RSPC") με 
σκοπό να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
στόχων που τίθενται στις παραγράφους 1 
έως 4. Η RSPC παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα 
πολιτικής ραδιοφάσματος. Η RSPC 
απαρτίζεται από έναν υψηλού επιπέδου 
εκπρόσωπο κάθε εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής υπεύθυνης για την πολιτική 
ραδιοφάσματος και/ή για την 
κανονιστική ρύθμιση των μέσων 
ενημέρωσης σε κάθε κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή συμμετέχει χωρίς δικαίωμα 
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ψήφου.
6. Η RSPC, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδοτήσεις, είτε 
μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, είτε με δική της 
πρωτοβουλία. Κάθε κράτος μέλος 
διαθέτει μία ψήφο, ενώ η Επιτροπή δεν 
ψηφίζει.
7. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη της RSPC, διατυπώνει 
ανά τριετία στόχους κοινής πολιτικής και 
μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξη της κοινοτικής 
πολιτικής ραδιοφάσματος.
8. Η Επιτροπή δύναται λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τη γνώμη της RSPC να 
προτείνει νομοθετικά μέτρα για την 
εκπλήρωση των στόχων κοινής πολιτικής 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.
9. Οσάκις είναι αναγκαίο για την 
εξασφάλιση του αποτελεσματικού 
συντονισμού των κοινοτικών 
συμφερόντων σε διεθνείς οργανισμούς, η 
Επιτροπή δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη 
της RSPC να προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
παροχή διαπραγματευτικής εντολής.
10. Η RSPC υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο ένα πραγματικό πλαίσιο πολιτικής για την εξασφάλιση της συνεργασίας των 
κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή, όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό σε 
σχέση με το ραδιοφάσμα στην Κοινότητα. Μόνο με τον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις 
προσεγγίσεις της πολιτικής, είναι δυνατή η πρόοδος στη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην 
ΕΕ. Κάτι τέτοιο απαιτεί επίσης την πιο συντονισμένη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ 
στους διεθνείς οργανισμούς. Προτείνεται η δημιουργία μιας νέας επιτροπής, της RSPC, στη 
βάση της Επιτροπής Ραδιοφάσματος και της Ομάδας Πολιτικής Ραδιοφάσματος και η οποία θα 
περιλαμβάνει μέλη από κάθε εθνική αρχή υπεύθυνη για την κανονιστική ρύθμιση των μέσων 
ενημέρωσης, για να βοηθήσει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής ραδιοφάσματος στην 
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ΕΕ.

Τροπολογία 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:

  "Άρθρο 8a
Συντονισμός των πολιτικών 

ραδιοφάσματος στην Κοινότητα
1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό και την τελική 
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στην Κοινότητα. Εξασφαλίζουν συνοχή 
των προσεγγίσεων της πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα με άλλες εθνικές ή 
κοινοτικές πολιτικές, π.χ. πολιτική στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης.    
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
συντονισμό όσον αφορά τις προσεγγίσεις 
πολιτικής και, όπου χρειάζεται, την 
εναρμόνιση των συνθηκών σε σχέση με 
τη διαθεσιμότητα και την αποδοτική 
χρήση του ραδιοφάσματος, που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συντονισμένη και έγκαιρη παροχή 
πληροφοριών όσον αφορά την 
παραχώρηση, τη διαθεσιμότητα και τη 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
πραγματικό συντονισμό των κοινοτικών 
συμφερόντων στο πλαίσιο διεθνών
οργανισμών, όπου η χρήση του 
ραδιοφάσματος επηρεάζει τις κοινοτικές 
πολιτικές.
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5. Δημιουργείται Επιτροπή Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (στο εξής "RSPC") με 
σκοπό να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
στόχων που τίθενται στις παραγράφους 1 
έως 4. Η RSPC παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα 
πολιτικής ραδιοφάσματος. Η RSPC 
απαρτίζεται από έναν υψηλού επιπέδου 
εκπρόσωπο κάθε εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής υπεύθυνης για την πολιτική 
ραδιοφάσματος και/ή για την 
κανονιστική ρύθμιση των μέσων 
ενημέρωσης σε κάθε κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή συμμετέχει χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.
6. Η RSPC, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδοτήσεις, είτε 
μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, είτε με δική της 
πρωτοβουλία. Κάθε κράτος μέλος 
διαθέτει μία ψήφο, ενώ η Επιτροπή δεν 
ψηφίζει.
7. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη της RSPC, διατυπώνει 
ανά τριετία στόχους κοινής πολιτικής και 
μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξη της κοινοτικής 
πολιτικής ραδιοφάσματος.
8. Η Επιτροπή δύναται λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τη γνώμη της RSPC να 
προτείνει νομοθετικά μέτρα για την 
εκπλήρωση των στόχων κοινής πολιτικής 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.
9. Οσάκις είναι αναγκαίο για την 
εξασφάλιση του αποτελεσματικού 
συντονισμού των κοινοτικών 
συμφερόντων σε διεθνείς οργανισμούς, η 
Επιτροπή δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη 
της RSPC να προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
παροχή διαπραγματευτικής εντολής.
10. Η RSPC υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
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έκθεση δραστηριοτήτων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται νέα επιτροπή που πρέπει να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε ρυθμιστικής 
αρχής τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη – οπότε λαμβάνονται υπόψη οι 
υπάρχουσες σχέσεις ανάμεσα στη ρύθμιση της μετάδοσης και τη ρύθμιση του περιεχομένου – για 
να συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής ραδιοφάσματος της ΕΕ.

Τροπολογία 54
Helga Trüpel

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. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ραδιοσυχνότητες είναι δημόσιο αγαθό με 
σημαντική κοινωνική, πολιτισμική και 
οικονομική αξία, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος δημόσιος πόρος. Τόσο η οικονομική 
όσο και η δημόσια αξία του πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως και με ισορροπημένο τρόπο 
ώστε η διαχείρισή του να είναι αποτελεσματική.
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Τροπολογία 55
Κατερίνα Μπατζελή

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία., 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β παρακάτω.

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία., 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β παρακάτω, 
περιλαμβανομένων των περιορισμών που 
αποσκοπούν στην προώθηση στόχων 
πολιτικής στον πολιτιστικό τομέα και τον 
τομέα μέσων ενημέρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πολιτικής στον πολιτιστικό τομέα και τον τομέα μέσων ενημέρωσης πρέπει να 
εμφαίνονται ρητώς καθώς αποτελούν ένα από τα κύρια επιχειρήματα των κρατών μελών για να 
επιβάλλουν περιορισμούς στην αρχή της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία και την τεχνολογία.

Τροπολογία 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία,
σύμφωνα με την παράγραφο 2β παρακάτω.

(δ) για συμμόρφωση προς την υλοποίηση 
στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με 
την παράγραφο 2β παρακάτω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί συνοχή με το άρθρο 9.4.
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Τροπολογία 57
Helga Trüpel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία,
σύμφωνα με την παράγραφο 2β παρακάτω.

(δ) για συμμόρφωση προς την υλοποίηση 
στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με 
την παράγραφο 2β παρακάτω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί συνοχή στο λεξιλόγιο με τις τροπολογίες που 
προτείνονται στο άρθρο 9.4 της οδηγίας-πλαίσιο.

Τροπολογία 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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 
κατανομής συχνοτήτων και στους 
κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU). Τα κράτη μέλη 
μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικά και αμερόληπτα μέτρα για τους 
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παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα ως προς την υπηρεσία πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ITU που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ITU για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή.

Τροπολογία 59
Κατερίνα Μπατζελή

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

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 
κατανομής συχνοτήτων και στους 
κανονισμούς ραδιοφωνίας της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). Τα 
κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να 
προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί πίνακες κατανομής παραμένουν το κύριο εργαλείο για τη διανομή ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων. Πέραν αυτού έχει ουσιαστική σημασία να διευκρινισθεί ότι η αρχή της 
ουδετερότητας πρέπει να παραμείνει σύμφωνη με τους κανονισμούς ραδιοφωνίας της ITU που 
προσφέρουν την κύρια προστασία από παρεμβολές. 

Τροπολογία 60
Ignasi Guardans Cambó

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

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 
κατανομής συχνοτήτων και στους 
κανονισμούς ραδιοφωνίας της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). 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 δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ΔΕΤ που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες.
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Τροπολογία 61
Helga Trüpel

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

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 
κατανομής συχνοτήτων και στους 
κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU). Τα κράτη μέλη 
μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικά και αμερόληπτα μέτρα για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα ως προς την υπηρεσία πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ITU που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ITU για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή. Για λόγους διαφάνειας όλοι οι στόχοι γενικού συμφέροντος 
πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. 

Τροπολογία 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Μέτρα που επιβάλλουν την παροχή μιας 
υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος 
που καθορίζεται 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 στόχων 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας όπως η πολιτιστική και 
γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ITU που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ITU για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή.

Τροπολογία 63
Ignasi Guardans Cambó

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 
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 

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
συγκριμένη ζώνη αιτιολογούνται με σκοπό 
να εξασφαλιστεί η κάλυψη στόχου γενικού 
συμφέροντος που ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία σε συμμόρφωση με την 
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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. 

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 προαχθούν στόχοι  
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας όπως η πολιτιστική και 
γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ερμηνεία των στόχων γενικού συμφέροντος σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να αφεθεί στην 
επικουρικότητα. Εξάλλου η απλή αναφορά στην "προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας" είναι υπερβολικά στενή καθόσον δεν 
καλύπτει όλους τους στόχους γενικού συμφέροντος τους οποίους επιδιώκουν οι πολιτικές στον 
τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία 64
Helga Trüpel

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 
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.

Μέτρα που επιβάλλουν την παροχή μιας 
υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος 
που καθορίζεται 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 στόχων 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας όπως η πολιτιστική και 
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γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ITU  που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ITU για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή. Για λόγους διαφάνειας όλοι οι στόχοι γενικού συμφέροντος 
πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. 

Τροπολογία 65
Gyula Hegyi

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 
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 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, η εκπαίδευση 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας της εκπαίδευσης για την κοινωνία μας, είναι απαραίτητο να 
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αναφέρεται ως στόχος για να αιτιολογούνται οι αναλογικοί και αμερόληπτοι περιορισμοί που 
επιβάλλονται στην ουδετερότητα ως προς την υπηρεσία.

Τροπολογία 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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.

Μέτρο 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 
αποφυγής επιβλαβών παρεμβολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ITU που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ITU για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή.

Τροπολογία 67
Helga Trüpel

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 

Μέτρο που απαγορεύει την παροχή κάθε 
άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη 
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τούτο αιτιολογείται από την ανάγκη 
προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια 
της ζωής. 

μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου τούτο 
αιτιολογείται από την ανάγκη προστασίας 
υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής ή 
αποφυγής επιβλαβών παρεμβολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ITU που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ITU για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή. Για λόγους διαφάνειας όλοι οι στόχοι γενικού συμφέροντος
πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. 

Τροπολογία 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 στόχων γενικού 
συμφέροντος που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 69
Helga Trüpel

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



AM\722479EL.doc 43/71 PE405.980v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  5α. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
ορίζουν το πεδίο εφαρμογής, τη φύση και 
τη διάρκεια των μέτρων που αποσκοπούν 
στην προαγωγή των στόχων της 
πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού και 
των μέσων επικοινωνίας όπως η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 16 Guardans: ο όρος "περιορισμών" τροποποιείται σε "μέτρων" για να 
εξασφαλισθεί συνοχή στο λεξιλόγιο με τις τροπολογίες που προτείνονται στο άρθρο 9.4 της 
οδηγίας-πλαίσιο.

Τροπολογία 70
Κατερίνα Μπατζελή

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 

2. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται για 
την εκπλήρωση ειδικού στόχου γενικού 
συμφέροντος στο πλαίσιο εθνικής 
πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού και 
των μέσων επικοινωνίας εξαιρούνται από 
τη διαδικασία επανεξέτασης αυτού του 
άρθρου.
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σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 
της οδηγίας για την αδειοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιαιτερότητες των στόχων γενικού συμφέροντος του οπτικοακουστικού τομέα, που 
αποτελούν τον λόγο για τον οποίο τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να ορίζουν το πεδίο εφαρμογής, 
τη φύση και τη διάρκεια των περιορισμών στην αρχή της ουδετερότητας, πρέπει επίσης να 
συνιστούν λόγο για ιδιαίτερη διαδικασία επανεξέτασης που ορίζεται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 71
Ignasi Guardans Cambó

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 αμετάβλητο έως ότου λήξει.
Το μέρος των ραδιοσυχνοτήτων που 
καθίσταται περιττό για την εκπλήρωση του 
εν λόγω στόχου επανεκχωρείται σύμφωνα 
με το άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4 αυτής 
της οδηγίας και με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ
(οδηγία για την αδειοδότηση).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, 
ακόμη και να τις διευρύνουν (π.χ. HDTV), και μετά την ψηφιακή μεταστροφή. Το μέρος του 
ψηφιακού φάσματος που δεν θα χρησιμοποιηθεί για την προσφορά ραδιοφωνικών εκπομπών 
πρέπει να ανακατανεμηθεί για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Τροπολογία 72
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9α – 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, το δικαίωμα 
χρήσης του μέρους των ραδιοσυχνοτήτων 
που κατανέμεται για την εκπλήρωση του 
εν λόγω στόχου παραμένει αμετάβλητο 
έως ότου λήξει. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να καταστεί 
περιττό για την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου επανεκχωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 αυτής της 
οδηγίας και με το άρθρο 7 παράγραφος 2 
της οδηγίας για την αδειοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Trautmann, τροπολογία 29 – μερικώς τροποποιηθείσα με επέκταση της διάταξης και στις 
ραδιοφωνικές υπηρεσίες). Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ακόμη και να τις διευρύνουν μετά την ψηφιακή μεταστροφή. 
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Τροπολογία 73
Marielle De Sarnez

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. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όταν οι 
περιορισμοί που επιβάλλονται από τα 
κράτη μέλη επιδιώκουν την προώθηση 
στόχων πολιτικής για τον πολιτισμό, 
γλωσσικής πολυμορφίας και πολυφωνίας 
των μέσων επικοινωνίας. 

Or. fr

Τροπολογία 74
Ignasi Guardans Cambó

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 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
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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.

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9γ, εφόσον η μεταβίβαση ή η 
μίσθωση αυτή είναι σύμφωνη με τις 
εθνικές διαδικασίες και δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή της υπηρεσίας 
που προσφέρεται από αυτή τη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπορία ραδιοφάσματος δεν πρέπει να οδηγεί σε κερδοσκοπία ούτε σε επιβάρυνση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω συγκεκριμένων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως όταν έχουν 
διατεθεί βάσει περιορισμού για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία 75
Κατερίνα Μπατζελή

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 
άρθρου 9γ, εφόσον η μεταβίβαση ή η 
μίσθωση αυτή είναι σύμφωνη με τις 
εθνικές διαδικασίες και δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή της υπηρεσίας 
που προσφέρεται από αυτή τη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που η διαχείριση φάσματος παραμένει εθνική αρμοδιότητα, οι εθνικές 
διαδικασίες και ρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη.

Τροπολογία 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για 
περιορισμούς που επιβάλλουν τα κράτη 
μέλη για να προωθήσουν στόχους 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας όπως η πολιτιστική και 
γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής, της 
φύσης και της διάρκειας των περιορισμών επί των αρχών της ουδετερότητας τεχνολογίας και 
υπηρεσιών όταν αυτοί οι περιορισμοί αποσκοπούν στην προώθηση στόχων πολιτικής για τον 
πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας, η διαδικασία επανεξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 9α δεν 
είναι κατάλληλη. Πέραν αυτού, η παράγραφος 2 της Επιτροπής συγχωνεύει δύο διαφορετικά 
ζητήματα: την επανεξέταση των περιορισμών και την επανεξέταση των δικαιωμάτων των 
χρηστών, τα τελευταία όμως καλύπτονται από το άρθρο 5, παράγραφος 2 της οδηγίας για την 
αδειοδότηση.
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Τροπολογία 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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 της παρούσας οδηγίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη των αρχών 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί 
να θεσπίσει κατάλληλα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα με σκοπό: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της
απόφασης για το ραδιοφάσμα). 

Τροπολογία 78
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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 

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 8α της παρούσας οδηγίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη των αρχών 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί 
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εκτελεστικά μέτρα με σκοπό: να θεσπίσει κατάλληλα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα με σκοπό: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) την εναρμόνιση των κανόνων 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 
9·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). 

Τροπολογία 80
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) την εναρμόνιση των κανόνων 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 
9·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.

Τροπολογία 81
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (-α α) την εξασφάλιση της συντονισμένης 
και έγκαιρης παροχής πληροφοριών όσον 
αφορά την παραχώρηση, τη 
διαθεσιμότητα και τη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, για την επίτευξη συνεκτικότητας, όλα τα μέτρα εναρμόνισης στον τομέα της 
διαχείρισης του ραδιοφάσματος να συγκεντρωθούν, αντί να είναι μοιρασμένα σε δύο 
διαφορετικά νομικά πλαίσια (οδηγία πλαίσιο και απόφαση για το ραδιοφάσμα).
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Τροπολογία 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α α) την εξασφάλιση της συντονισμένης 
και έγκαιρης παροχής πληροφοριών όσον 
αφορά την κατανομή, τη διαθεσιμότητα 
και τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). 

Τροπολογία 83
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α α) την εξασφάλιση της συντονισμένης 
και έγκαιρης παροχής πληροφοριών όσον 
αφορά την κατανομή, τη διαθεσιμότητα 
και τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.

Τροπολογία 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 απ' ευθείας ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους, εξαιρουμένων των 
ραδιοσυχνοτήτων που σχεδιάζονται από 
τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). 
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Τροπολογία 85
Helga Trüpel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 απ' ευθείας ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους, εξαιρουμένων των 
ραδιοσυχνοτήτων που σχεδιάζονται από 
τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.

Τροπολογία 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

Αυτά τα εκτελεστικά μέτρα  ισχύουν με 
την επιφύλαξη των μέτρων που 
λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό 
επίπεδο, τηρουμένου του κοινοτικού 
δικαίου, για την επιδίωξη στόχων γενικού 
συμφέροντος, ιδίως σχετικά με τη 
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και 4, εκτός εκείνων που αποβλέπουν να 
εξασφαλίσουν την προαγωγή πολιτιστικής 
και γλωσσικής ποικιλομορφίας και 
πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.  

ρύθμιση περιεχομένου και την πολιτική 
στον οπτικοακουστικό τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). 

Τροπολογία 87
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αυτά τα εκτελεστικά μέτρα  ισχύουν με 
την επιφύλαξη των μέτρων που 
λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό 
επίπεδο, τηρουμένου του κοινοτικού 
δικαίου, για την επιδίωξη στόχων γενικού 
συμφέροντος, ιδίως σχετικά με τη 
ρύθμιση περιεχομένου και την πολιτική
στον οπτικοακουστικό τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
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στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). 

Τροπολογία 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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 στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22 παράγραφος 3α. 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 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. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων των στοιχείων -
α) έως γ) της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
RSPC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). 
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Τροπολογία 89
Helga Trüpel

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

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 στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22 παράγραφος 3α. 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 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. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων των στοιχείων -
α) έως γ) της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
RSPC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα). Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.

Τροπολογία 90
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (-α) την εναρμόνιση των κανόνων που 
σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τη 
διαδικασία του Παραρτήματος Ι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την επίτευξη συνεκτικότητας και συνοχής όλα τα μέτρα εναρμόνισης στον 
τομέα της διαχείρισης ραδιοφάσματος να συγκεντρωθούν, αντί να είναι μοιρασμένα σε δύο 
διαφορετικά νομικά πλαίσια (οδηγία πλαίσιο και απόφαση για το ραδιοφάσμα). 

Τροπολογία 91
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο (β) 
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 
3α)’

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση τέτοιων μέτρων.
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Τροπολογία 92
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο (β) 
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 
3α)’

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 93
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).’

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).’

Αυτές οι διαδικασίες δεν ισχύουν στην 
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παράγραφο 1, στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 1β) της οδηγίας 2002/19 (οδηγία για την 
πρόσβαση) αποσκοπούν στη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης και ως εκ τούτου εμπίπτουν 
σαφώς στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 94
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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 
σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων με βάση γενική άδεια. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
μεμονωμένα δικαιώματα με σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι γενικές άδειες μπορεί να προσφέρουν βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα όταν 
αναπτυχθεί η τεχνολογία για την πρόληψη προβλημάτων παρεμβολής, η χορήγηση 
μεμονωμένων αδειών θα εξακολουθήσει να είναι η συνήθης διαδικασία διάθεσης φάσματος.
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Τροπολογία 95
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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 
σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων στη γενική άδεια. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
μεμονωμένα δικαιώματα με σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

(Trautmann, τροπολογία 72, τροποποιημένη αιτιολόγηση). Μολονότι οι γενικές άδειες μπορεί 
να προσφέρουν βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα όταν αναπτυχθεί η τεχνολογία για την πρόληψη 
προβλημάτων παρεμβολής, η χορήγηση μεμονωμένων αδειών θα εξακολουθήσει να είναι η 
συνήθης διαδικασία διάθεσης φάσματος. Στην πράξη, η Επιτροπή υιοθετεί την προσέγγιση αυτή 
π.χ. στην ανακοίνωσή της για το ψηφιακό μέρισμα, στην οποία προτείνει την υπαγωγή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών σε συγκεκριμένες (υπό) ζώνες φάσματος μέσω μεμονωμένων 
αδειών.

Τροπολογία 96
Helga Trüpel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 

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

τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αντιστοιχεί στην οδηγία που είναι σε ισχύ επί του παρόντος και η οποία απέδειξε ότι 
είναι λειτουργική και αποτελεσματική. 

Τροπολογία 97
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας 
και των άρθρων 8 και 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), η Επιτροπή 
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εκτελεστικά μέτρα: δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 98
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων·

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται γενικές άδειες· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.  

Τροπολογία 99
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 

Διαγράφεται
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δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.  

Τροπολογία 100
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και
αναφέρονται σε γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.  

Τροπολογία 101
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) για την πρόβλεψη τροποποίησης ή 
κατάργησης αδειών ή δικαιωμάτων 

Διαγράφεται
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χρήσης και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο σημείο (δ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.  

Τροπολογία 102
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) για τον καθορισμό διαδικασιών 
επιλογής επιχειρήσεων, στις οποίες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα χορηγήσουν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6β. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.  

Τροπολογία 103
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) έως δ) και στ), τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 14α παράγραφος 4.

Τα ανωτέρω μέτρα τα οποία 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.  

Τροπολογία 104
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 β - παράγραφος 1 

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 [...]. 

Διαγράφεται

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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 105
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 β – παράγραφος 1

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 [...].

Διαγράφεται

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 



PE405.980v01-00 68/71 AM\722479EL.doc

EL

ή/και αριθμών, με σκοπό την εξασφάλιση 
βέλτιστης χρήσης πόρων ραδιοφάσματος 
ή αριθμοδότησης. Η διαδικασία επιλογής 
είναι ανοικτή, διαφανής, αμερόληπτη και 
αντικειμενική.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Trautmann, τροπολογία 82 και συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας της 24ης 
Απριλίου 2008). Οι διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ για την εκχώρηση δικαιωμάτων θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδική νομοθετική πρόταση και όχι επιτροπολογία.  

Τροπολογία 106
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρο για την επιλογή των επιχειρήσεων 
στις οποίες χορηγούνται μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών. Στο μέτρο προσδιορίζεται το 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου 
χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα 
χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 14α 
παράγραφος 2.

Διαγράφεται

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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Τροπολογία 107
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρο για την επιλογή των επιχειρήσεων 
στις οποίες χορηγούνται μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών. Στο μέτρο προσδιορίζεται το 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου 
χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα 
χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 14α 
παράγραφος 2.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

(Trautmann, τροπολογία 82 και συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας της 24ης 
Απριλίου 2008). Οι διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ για την εκχώρηση δικαιωμάτων θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδική νομοθετική πρόταση και όχι επιτροπολογία.  

Τροπολογία 108
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 11
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 14 α – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 

Διαγράφεται
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της ίδιας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τύπος των μέτρων επιτροπολογίας που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία περί 
αδειοδότησης δεν δικαιολογεί την εφαρμογή της διαδικασίας επείγοντος.

Τροπολογία 109
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 11 
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 14 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

(Trautmann, τροπολογία 85). Ο τύπος των μέτρων επιτροπολογίας που εγκρίνονται σύμφωνα 
με την οδηγία περί αδειοδότησης δεν δικαιολογεί την εφαρμογή της διαδικασίας επείγοντος. 

Τροπολογία 110
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 15
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
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Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προστίθεται νέο παράρτημα II, το 
κείμενο του οποίου παρατίθεται στο 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται σύμφωνα με το έγγραφο του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου.
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