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Τροπολογία 10
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Η Επιτροπή υπέβαλε εν προκειμένω τα 
αρχικά της πορίσματα, στην ανακοίνωσή 
της της 29ης Ιουνίου 2006, προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, σχετικά με την ανασκόπηση 
του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών 
ρυθμίσεων για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με βάση τα 
αρχικά αυτά ευρήματα πραγματοποιήθηκε 
δημόσια διαβούλευση, όπου εκφράσθηκε 
υποστήριξη στη διατήρηση του 
σημερινού μοντέλου του πλαισίου. Το 
ισχύον πλαίσιο εισάγει τεχνικές 
προσαρμογές μεταβατικού χαρακτήρα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
πλήρης μετάβαση στους κανόνες του 
ανταγωνισμού θα καταστεί 
πραγματικότητα, δεδομένου ότι ο 
χαρακτήρας του πλαισίου παραμένει 
μεταβατικός και η ισχύς του θα πρέπει να 
λήξει το 2014, όταν αναμένεται ότι θα 
έχει αναπτυχθεί μια πλήρως 
ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών. 
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα 
ισχύσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργεί εδώ και πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έχει 
αποδείξει ότι λειτουργεί καλά. Με την αναθεώρηση θα πρέπει να γίνουν ορισμένες τεχνικές 
προσαρμογές, με μόνο στόχο τη βελτίωσή του. Προς τον σχκοπό αυτόν, πρέπει να εισαχθεί μια 
ρήτρα λήξης που θα εξασφαλίσει ότι το πλαίσιο θα επανεξετασθεί σε σχέσημε την αναγκαιότητα 
της συνέχισής του μετά το 2014, όταν αναμένεται ότι θα έχει αναπτυχθεί μια πλήρως 
ανταγωνιστική αγορά.
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Τροπολογία 11
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12
Olle Schmidt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός στη βάση των υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμα καλή 
λειτουργία της αγοράς τηλεπικοινωνιών, και πρέπει να γίνει σαφές ότι αποτελεί έναν από τους 
κύριους στόχους της παρούσας ρύθμισης.

Τροπολογία 13
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 14
Εμμανουήλ Αγγελάκας

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στην ανακοίνωσή της "Η γεφύρωση 
του ευρυζωνικού φάσματος", της 20ής 



PE406.047v01-00 6/74 AM\722944EL.doc

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 16
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 18
Jacques Toubon

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. 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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Για την προαγωγή της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών, 
πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
να χορηγεί στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες στο πεδίο της 
αριθμοδότησης. Εξάλλου, για να δοθεί η 
δυνατότητα σε πολίτες των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών και 
ατόμων με αναπηρίες, να έχουν πρόσβαση 
σε ορισμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας 
τους ίδιους αναγνωρίσιμους αριθμούς σε 
παρόμοιες τιμές σε όλα τα κράτη μέλη, 
πρέπει οι εξουσίες της Επιτροπής για 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων να 
περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, 
την ισχύουσα αρχή ή μηχανισμό 
τιμολόγησης, καθώς και τη θέσπιση ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής 
πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 20
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τρόπο παρόμοιο με την εισαγωγή του επανορθωτικού μέτρου του λειτουργικού 
διαχωρισμού, μια απόφαση για την επιβολή της πρόσβασης στους αγωγούς θα πρέπει να 
αξιολογηθεί σε σχέση με τα μηνύματα που στέλνει προς ενδεχόμενους επενδυτές σε 
εναλλακτικές μορφές πρόσβασης νέας γενιάς. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικές όταν υιοθετούν μια απλουστευτική άποψη για τις συνθήκες υπό τις οποίες 
ενδέχεται να υπάρξουν διαρκείς επενδύσεις στον ανταγωνισμό για πρόσβαση νέας γενιάς. 

Τροπολογία 21
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
κατόχους δικαιωμάτων διέλευσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος ή εγκατάσταση 

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

νέου δικτύου κατά περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο τρόπο και ανεξάρτητα από κάθε
υποχρέωση φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά να παραχωρεί 
πρόσβαση στο δικό του δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση 
να επιβάλλουν, κατά περίπτωση, μερισμό 
αγωγών, ιστών και κεραιών, την είσοδο σε 
κτίρια και καλύτερο συντονισμό τεχνικών 
έργων, στις περιπτώσεις που τίθενται 
ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό 
για την υποδομή. Ο βελτιωμένος μερισμός 
ευκολιών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
τον ανταγωνισμό και να μειώσει το 
συνολικό χρηματοοικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος ανάπτυξης και 
εγκατάστασης υποδομής ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για τις επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 22
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 23
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Εφόσον υπάρχει ανάγκη συμφωνίας 
επί κοινής δέσμης απαιτήσεων ασφάλειας, 
πρέπει να παρέχεται στην Επιτροπή η 
εξουσία προσαρμογής τεχνικών μέτρων 
εφαρμογής για την επίτευξη επαρκούς 
στάθμης ασφάλειας δικτύου και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
εσωτερική αγορά. Η Αρχή πρέπει να 
συμβάλλει στην εναρμόνιση των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας παρέχοντας την 

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

στην εσωτερική αγορά ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών. Όταν 
κρίνεται αναγκαία η λήψη τεχνικών 
μέτρων εφαρμογής, απαιτείται η ύπαρξη 
ενός μηχανισμού επιστροφής των 
δαπανών, σε εθνικό επίπεδο. Η Αρχή 
πρέπει να συμβάλλει στην εναρμόνιση των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας παρέχοντας την 
εμπειρογνωμοσύνη της. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν την 
εξουσία να εκδίδουν δεσμευτικές οδηγίες 
αναφορικά με τεχνικά μέτρα εφαρμογής 
που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο. Για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους πρέπει να διαθέτουν 
εξουσία για διερεύνηση και επιβολή 
κυρώσεων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 24
Marian Zlotea

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Ο σκοπός του λειτουργικού 
διαχωρισμού, όπου ο καθετοποιημένος 
φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να 
καθιερώσει λειτουργικά διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, προορίζεται για 
την εξασφάλιση της παροχής προϊόντων με 
πλήρως ισότιμη πρόσβαση σε όλους του 
κατάντη φορείς εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάντη 
τμημάτων του ίδιου του καθετοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης. Ο λειτουργικός 
διαχωρισμός έχει τη δυνατότητα βελτίωσης 
του ανταγωνισμού σε διάφορες σχετικές 
αγορές, μειώνοντας σημαντικά το κίνητρο 
για διακριτική μεταχείριση και 
καθιστώντας ευκολότερη την επαλήθευση 

(43) Ο σκοπός του λειτουργικού 
διαχωρισμού, όπου ο καθετοποιημένος 
φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να 
καθιερώσει λειτουργικά διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, προορίζεται για 
την εξασφάλιση της παροχής προϊόντων με 
πλήρως ισότιμη πρόσβαση σε όλους του 
κατάντη φορείς εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάντη 
τμημάτων του ίδιου του καθετοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης. Ο λειτουργικός 
διαχωρισμός έχει τη δυνατότητα βελτίωσης 
του ανταγωνισμού σε διάφορες σχετικές 
αγορές, μειώνοντας σημαντικά το κίνητρο 
για διακριτική μεταχείριση και 
καθιστώντας ευκολότερη την επαλήθευση 
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και επιβολή της συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις αμεροληψίας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογηθεί ως 
επανορθωτικό μέτρο όπου έχει σημειωθεί 
μόνιμη αδυναμία επίτευξης
αποτελεσματικής αμεροληψίας (απουσίας 
διακρίσεων) σε διάφορες από τις σχετικές 
αγορές, και όπου υπάρχει περιορισμένη ή 
καθόλου προοπτική ανταγωνισμού 
υποδομής εντός εύλογου χρονικού 
ορίζοντα, αφού έχει υπάρξει προσφυγή σε 
ένα ή περισσότερα επανορθωτικά μέτρα 
που προηγουμένως θεωρούνταν 
ενδεδειγμένα. Είναι, ωστόσο, πολύ 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η επιβολή 
της διαφυλάσσει τα συμφέροντα της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης να επενδύσει 
στο δίκτυό της και ότι δεν συνεπάγεται 
δυνητικά αρνητικά αποτελέσματα στην 
ευημερία των καταναλωτών. Για την 
επιβολή της απαιτείται συντονισμένη 
ανάλυση διάφορων σχετικών αγορών που 
συνδέονται με το δίκτυο πρόσβασης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία ανάλυσης της 
αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 16 της 
οδηγίας πλαίσιο. Κατά την εκτέλεση της 
ανάλυσης αγοράς και τη μελέτη των 
λεπτομερειών του εν λόγω επανορθωτικού 
μέτρου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή 
στα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης από τις διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκταση της εγκατάστασης του 
δικτύου και το βαθμό τεχνολογικής 
προόδου, οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη δυνατότητα 
υποκατάστασης σταθερών και ασύρματων 
υπηρεσιών. Για την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά οι προτάσεις 
λειτουργικού διαχωρισμού πρέπει να 
εγκρίνονται εκ των προτέρων από την 
Επιτροπή.

και επιβολή της συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις αμεροληψίας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογηθεί ως 
επανορθωτικό μέτρο, όπου θα βοηθούσε 
στην επίτευξη αποτελεσματικής 
αμεροληψίας (απουσίας διακρίσεων) σε 
διάφορες από τις σχετικές αγορές, και όπου 
υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου 
προοπτική ανταγωνισμού υποδομής εντός 
εύλογου χρονικού ορίζοντα, αφού έχει 
υπάρξει προσφυγή σε ένα ή περισσότερα 
επανορθωτικά μέτρα που προηγουμένως 
θεωρούνταν ενδεδειγμένα. Είναι, ωστόσο, 
πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η 
επιβολή της διαφυλάσσει τα συμφέροντα 
της ενδιαφερόμενης επιχείρησης να 
επενδύσει στο δίκτυό της και ότι δεν 
συνεπάγεται δυνητικά αρνητικά 
αποτελέσματα στην ευημερία των 
καταναλωτών. Για την επιβολή της 
απαιτείται συντονισμένη ανάλυση 
διάφορων σχετικών αγορών που 
συνδέονται με το δίκτυο πρόσβασης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία ανάλυσης της 
αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 16 της 
οδηγίας πλαίσιο. Κατά την εκτέλεση της 
ανάλυσης αγοράς και τη μελέτη των 
λεπτομερειών του εν λόγω επανορθωτικού 
μέτρου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή 
στα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης από τις διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκταση της εγκατάστασης του 
δικτύου και το βαθμό τεχνολογικής 
προόδου, οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη δυνατότητα 
υποκατάστασης σταθερών και ασύρματων 
υπηρεσιών. Για την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά οι προτάσεις 
λειτουργικού διαχωρισμού πρέπει να 
εγκρίνονται εκ των προτέρων από την 
Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον ο λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο για τη διευκόλυνση της 
επιβολής των ρυθμίσεων στην Αρχή και στους φορείς εκμετάλλευσης, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το μέτρο αυτό σκοπεύοντας προς το μέλλον, και όχι 
απλώς αφού έχει διαπιστωθεί μια μακροχρόνια αποτυχία της επιβολής, πράγμα που σημαίνει 
ότι τα διορθωτικά μέτρα ήταν αναποτελεσματικά για μεγάλ χρονικό διάστημα και, συνεπώς, δεν 
έγινε δυνατή η ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Είναι σημαντική μια αναφορά στον 
"αποτελεσματικό" ανταγωνισμό, εφόσον θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός στην 
υποδομή, χωρίς αυτός να είναι αρκετός για να περιορίσει αποτελεσματικά τον κυρίαρχο φορέα 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 25
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43a) Ο λειτουργικός διαχωρισμός δεν 
είναι κατάλληλη ρυθμιστική λύση για 
αγορές στις οποίες υπάρχει ανταγωνισμός 
στην προσφορά λιανικών υπηρεσιών στη 
βάση των υποδομών και/ή στις οποίες η 
διείσδυση των υπηρεσιών σταθερών 
τηλεπικοινωνιών είναι πολύ μικρή. 
Δεδομένου του εξαιρετικού χαρακτήρα 
της λύσης αυτής, είναι αναγκαία η 
αξιολόγηση των συνεπειών της, ώστε να 
αποδειχθεί η μη μεροληπτική φύση των 
κάθετων περιορισμών και η πραγματική 
επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας. Η 
αξιολόγηση των συνεπειών της πρέπει 
επίσης να εξετάζει τις επιπτώσεις που θα 
είχαν εναλλακτικές (λιγότερο 
παρεμβατικές) πολιτικές και να 
προωθείται στην Επιτροπή για 
επανεξέταση.

Or. ro



AM\722944EL.doc 17/74 PE406.047v01-00

EL

Τροπολογία 26
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να διατηρούν ή να θέτουν σε εφαρμογή 
εναλλακτικές πρακτικές που θα αντικαθιστούν την υποχρεωτική πληρωμή τελών από τους 
χρήστες με την υποχρέωση επίτευξης στόχων γενικού συμφέροντος. Οι προσαρμογές αυτές, με 
στόχο την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αποτελούν συνήθη πρακτική όσον αφορά την 
παραχώρηση συχνοτήτων επίγειας μετάδοσης.
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Τροπολογία 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 29
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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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.

υλοποίηση των προτύπων· την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 
Πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή από την οδηγία πλαίσιο και την 
οδηγία για την αδειοδότηση, για να 
εναρμονίσει τη ρυθμιστική αντιμετώπιση 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως οι 
παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 30
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60α) Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών, για την 
προώθηση αποτελεσματικών 
επιγραμμικών υπηρεσιών και την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης 
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των καταναλωτών. Ιδίως πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις που 
προμηθεύουν δίκτυα ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
οι λοιποί ενδιαφερόμενοι, ώστε να 
συνεργάζονται για την προώθηση νομίμου 
περιεχομένου και για την προστασία του 
επιγραμμικού περιεχομένου. Μια τέτοια 
συνεργασία μπορεί, για παράδειγμα, να 
επιτευχθεί έξω από το ρυθμιστικό 
πλαίσιο, χωρίς όμως απομάκρυνση από 
αυτό, με τη διαπραγμάτευση και την 
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων, σε σχέση με κώδικες 
δεοντολογίας. Η διαμόρφωση τέτοιων 
κωδίκων δεοντολογίας έχει ήδη 
προβλεφθεί σε πολλά κοινοτικά μέσα 
όπως, για παράδειγμα, στην οδηγία 
2000/31/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)1, 
την οδηγία 2004/48/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας2, ή στην οδηγία 95/46/ΕΚ, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών3. Μια τέτοια 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
έχει ουσιαστική σημασία για την 
προώθηση του επιγραμμικού 
περιεχομένου, και ιδίως του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού περιεχομένου, και για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού της 
κοινωνίας της πληροφορίας.
1 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45.
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3 ΕΕ L 281, 23.11.1995.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι οι εξεταζόμενες πτυχές του τερματικού εξοπλισμού αφορούν 
θέματα προσβασιμότητας.
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Τροπολογία 32
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 − στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) "Συναφείς ευκολίες": οι ευκολίες που 
σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 
καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω 
δικτύου και/ή υπηρεσίας, 
περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
συστήματα μετατροπής αριθμών ή 
διευθύνσεων, συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων, καθώς και υλική υποδομή, 
όπως αγωγούς, ιστούς, οδικά κυτία 
σύνδεσης και κτίρια·

(ε) "Συναφείς ευκολίες": οι ευκολίες που 
σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 
καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω 
δικτύου και/ή υπηρεσίας, 
περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
συστήματα μετατροπής αριθμών ή 
διευθύνσεων, συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων, καθώς και υλική 
υποδομή, όπως αγωγούς, 
περιλαμβανομένων και των υποδομών 
άλλων δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως αγωγούς ύδρευσης, 
αποχέτευσης, αερίου και ηλεκτρισμού, 
ιστούς, οδικά κυτία σύνδεσης και κτίρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις βασικές υποδομές, όπως αγωγούς και ιστούς, ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αποτελέσει το πραγματικό εναπομένον πρόβλημα στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση, ούτως ώστε να 
υποστηριχθεί η ανάπτυξη των υποδομών τρίτων μερών. Στην περίπτωση αυτή, όμως, ο 
μερισμός των αγωγών πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς. Οι υπηρεσίες νέας γενιάς δεν θα κινούνται στην παραδοσιακή 
χάλκινη καλωδίωση.
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Τροπολογία 33
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α.  Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, η 
Επιτροπή και οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές δεν επιβάλλουν κυρώσεις σε σχέση 
με γεγονότα για τα οποία έχουν επιβληθεί 
κυρώσεις ή εκδοθεί αθωωτικές 
αποφάσεις από άλλη αρχή που ενήργησε 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
εφόσον πρόκειται για τα ίδια γεγονότα και 
αντικείμενα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και η Επιτροπή είναι αρμόδιες να ερευνούν και να επιβάλλουν 
κυρώσεις για τις παραβιάσεις της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες να προωθούν τον ανταγωνισμό σε σχέση με την 
ανάπτυξη των δικτύων και την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενεργώντας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές ενδέχεται να καταλληξουν σε διαφορετικές 
αποφάσεις. 

Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, οι αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις για 
γεγονότα για τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή εκδοθεί αθωωτικές αποφάσεις από άλλες 
αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον πρόκειται για τα ίδια γεγονότα και τους 
ίδιους εμπλεκόμενους. 

Τροπολογία 34
Christel Schaldemose

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 35
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 36
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής με την οποία 
ζητείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει 
το σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 

Διαγράφεται
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σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 38
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση τροποποιημένου σχεδίου 
μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 
4β, η Επιτροπή μπορεί, κατά παρέκκλιση 
της παραγράφου 4α, να λάβει απόφαση 
ζητώντας από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή να επιβάλει ειδική υποχρέωση βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία) εντός 
εύλογης χρονικής περιόδου.

Διαγράφεται

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί 
τους ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
καθορίζονται για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στο άρθρο 8. Η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη της Αρχής 
που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού […./ΕΚ], ιδίως κατά την 
επεξεργασία της υποχρέωσης ή των 
υποχρεώσεων που πρόκειται να 
επιβληθούν.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39
Zuzana Roithová

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση τροποποιημένου σχεδίου 
μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 
4β, η Επιτροπή μπορεί, κατά παρέκκλιση 
της παραγράφου 4α, να λάβει απόφαση 
ζητώντας από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή να επιβάλει ειδική υποχρέωση βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία) εντός 
εύλογης χρονικής περιόδου.

Διαγράφεται

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί 
τους ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
καθορίζονται για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στο άρθρο 8. Η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη της Αρχής 
που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού […./ΕΚ], ιδίως κατά την 
επεξεργασία της υποχρέωσης ή των 
υποχρεώσεων που πρόκειται να 
επιβληθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό δίνει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να ορίζει ποιες υποχρεώσεις πρέπει να 
επιβάλλονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτό όμως θα οδηγούσε σε ανισορροπίες 
ευθυνών, εφόσον οι ΕΡΑ θα συνέχιζαν να έχουν την πλήρη ευθύνη των υποχρεώσεων που 
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επιβάλλονται (σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης), αλλά δεν θα μπορούσαν να αποφασίζουν 
για το περιεχόμενο των υποχρεώσεων αυτών.

Τροπολογία 40
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 41
Zuzana Roithová

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42
Olle Schmidt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8 - στοιχείο β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 − παράγραφος 2 − στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου· Ωστόσο, 
για τις χώρες με λιγότερο αναπτυγμένες 
σταθερές υποδομές και χαμηλό επίπεδο 
σταθερών και ευρυζωνικών υπηρεσιών, 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη κατά 
προτεραιότητα προώθησης των 
επενδύσεων, παρά η τόνωση του 
ανταγωνισμού. 

Or. ro

Τροπολογία 44
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 45
Jacques Toubon

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προαγωγή και προστασία του νόμιμου περιεχομένου στα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει, προς το συμφέρον των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στον τομέα του νόμιμου και δημιουργικού 
περιεχομένου, να υπαχθεί στις αρμοδιότητες των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Είναι επίσης 
αναγκαία η ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης και η πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, μέσα 
από τη συνεργασία.

Τροπολογία 46
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) καθιερώνοντας μηχανισμούς 
διαβούλευσης που θα περιλαμβάνουν 
εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων, 
και ιδίως των καταναλωτών και των 
επιλέξιμων μερών. Στους μηχανισμούς 
αυτούς θα προσδιορίζονται οι αρχές για 
την επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών, 
προμηθευτών πρόσβασης και παραγωγών 
περιεχομένου, στο πλαίσιο της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η προαγωγή και προστασία του νόμιμου περιεχομένου στα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει, προς το συμφέρον των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στον τομέα του νόμιμου και δημιουργικού 
περιεχομένου, να υπαχθεί στις αρμοδιότητες των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Είναι επίσης 
αναγκαία η ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης και η πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, μέσα 
από τη συνεργασία.

Τροπολογία 47
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
απαιτεί να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές υπόψη και τις σχετικές με τον ανταγωνισό πτυχές, 
όταν κατανέμουν και εκχωρούν ραδιοσυχνότητες, και να αποφεύγουν τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Η προτεινόμενη διατύπωση είναι ανάλογη εκείνης στην αιτιολογική σκέψη 28 
της πρότασης της Επιτροπής για την οδηγία πλαίσιο.
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Τροπολογία 48
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 49
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος 
που προσδιορίζεται 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, 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. fr

Αιτιολόγηση

Η ερμηνεία των στόχων γενικού συμφέροντος σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να διέπεται από την 
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αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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, 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 ή 
η προσφορά υπηρεσιών 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 53
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή μόνο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όχι σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία (μετεωρολογική, επιστημονική, στρατιωτική κ.λπ.).

Τροπολογία 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 55
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 

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

αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή για 
επανεξέταση των περιορισμών των 
δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφοι 3 και 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 56
Jacques Toubon

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 με στόχο την προώθηση στόχων της 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας, για παράδειγμα της 
πολιτιστικής και γλωσικής πολυμορφίας 
και της πολυφωνίας των μέσων 
επικοινωνίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να προσδιορίζουν το πεδίο, τη φύση και τη διάρκεια των 
αρχών της ουδετερότητας των τεχνολογιών και των υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας, η διαδικασία επανεξέτασης 
που περιγράφεται στο άρθρο 9 δεν είναι η κατάλληλη. Επιπλέον, στην παράγραφο 2 συγχέονται 
δύο διαφορετικά ζητήματα: η επανεξέταση των περιορισμών και η επανεξέταση των 
δικαιωμάτων των χρηστών, το δεύτερο από τα οποία καλύπτεται από το άρθρο 2 της οδηγίας 
για την αδειοδότηση.

Τροπολογία 57
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 58
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 5 
άρθρου 9γ χωρίς προηγούμενη συναίνεση 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 5 
άρθρου 9γ, εφόσον η μεταβίβαση ή η 
μίσθωση αυτή είναι σύμφωνη με τις 
εθνικές διαδικασίες και δεν επηρεάζει την 
υπηρεσία που προσφέρεται από αυτή τη 
ζώνη ραδιοσυχνοτήτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα ανταλλαγής ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να οδηγεί ανισορροπίες όσον αφορά 
την ποικιλία των υπηρεσιών, ούτε και σε κερδοσκοπία. Εντούτοις, δεν πρέπει να αγνοούνται οι 
εθνικές διαδικασίες, εφόσον η διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει εθνική αρμοδιότητα.
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Τροπολογία 59
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών 

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών·



AM\722944EL.doc 45/74 PE406.047v01-00

EL

κανόνων που ισχύουν γι’ αυτές τις 
μεταβιβάσεις ή χρονομισθώσεις·

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

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

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

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

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για επιτακτικούς 
λόγους επείγοντος, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, 
παράγραφος 4. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από την 

Τα μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των στοιχείων (α) έως (γ) 
του πρώτου εδαφίου και τα οποία 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22, παράγραφος 3. Στην εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, 
η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
την RSCΡ.
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Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 10 
του κανονισμού […/ΕΚ].

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο 
θέμα αυτό, τα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση αρχών 
τιμολόγησης για συγκεκριμένους αριθμούς 
ή πεδία αριθμών, καθώς και τη θέσπιση 
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 
κλήσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής 
πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες 
αυτές. Με τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν 
να χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.
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Or. en

Τροπολογία 61
Εμμανουήλ Αγγελάκας

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν μια δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση έχει το δικαίωμα, δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες 
επί, υπεράνω ή υποκάτω δημόσιου ή 
ιδιωτικού ακινήτου, ή δύναται να 
επωφελείται διαδικασίας για την 
απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, λαμβάνοντας 
κατάλληλα υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σε θέση να 
επιβάλουν μερισμό (κοινή χρήση) των 
ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων εισόδων σε κτίρια, 
ιστών, κεραιών, αγωγών και φρεατίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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



PE406.047v01-00 48/74 AM\722944EL.doc

EL

Τροπολογία 62
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 63
Bill Newton Dunn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και και αναλογικά, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 7α, παράγραφος 4, της οδηγίας
2002/21/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 64
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 65
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13α - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών να λαμβάνουν κατάλληλα
μέτρα για την εξασφάλιση της 
ακεραιότητας των δικτύων τους με σκοπό 
την εξασφάλιση της συνέχειας της παροχής 
υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των 
δικτύων αυτών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πραγματοποιούν τακτικές 
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διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι έχουν 
ληφθεί κατάλληλα μέτρα ώστε να 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια ή η 
ακεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 66
Bill Newton Dunn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 67
Bill Newton Dunn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Bill Newton Dunn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 69
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί να ενθαρρύνει τη 
διάδοση και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων και 
των αρμόδιων εθνικών αρχών και να 
εγκρίνει κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα αποβλέποντας στην εναρμόνιση των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 70
Bill Newton Dunn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3. 
Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει 
τη διαδικασία κατεπείγοντος, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 4.

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3, 
όταν με τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης 
που αναλαμβάνει η βιομηχανία δεν 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ασφάλειας στην εσωτερική αγορά ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών. Για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει 
τη διαδικασία κατεπείγοντος, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 71
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13β - παράγραφος 2 - εισαγωγική πρόταση



AM\722944EL.doc 53/74 PE406.047v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 72
Bill Newton Dunn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη συστήματος επιστροφής του 
κόστους για τις επιχειρήσεις που 
παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, κατά την έγκριση 
από την Επιτροπή τεχνικών εκτελεστικών 
μέτρων βάσει του άρθρου 13α, εδάφιο 4.

Or. en

Τροπολογία 73
Marian Zlotea

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 75
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 76
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών 
ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, 
βάσει καθορισμένων όρων, σε 
αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή τη διανομή υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας ή 
υπηρεσιών περιεχομένου ρ/τ εκπομπών.
Καλύπτει, μεταξύ άλλων: πρόσβαση σε 
στοιχεία του δικτύου και συναφείς 
ευκολίες, που μπορούν να αφορούν τη 
σύνδεση εξοπλισμού με σταθερά ή μη 

(α) "Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών 
ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, 
βάσει καθορισμένων όρων, σε 
αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων: 
πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και 
συναφείς ευκολίες, που μπορούν να 
αφορούν τη σύνδεση εξοπλισμού με 
σταθερά ή μη σταθερά μέσα 
(περιλαμβάνεται ιδίως η πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και 
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σταθερά μέσα (περιλαμβάνεται ιδίως η 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε 
ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για 
την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού 
βρόχου)· πρόσβαση σε υλική υποδομή, που 
περιλαμβάνει κτίρια, αγωγούς και ιστούς· 
πρόσβαση σε συναφή συστήματα 
λογισμικού, που περιλαμβάνουν 
συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· 
πρόσβαση σε μετατροπή αριθμών ή σε 
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες 
λειτουργικές δυνατότητες· πρόσβαση σε 
σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για 
περιαγωγή· πρόσβαση σε συστήματα υπό 
όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής 
τηλεόρασης· πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εικονικού δικτύου.

υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή 
υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου)· 
πρόσβαση σε υλική υποδομή, που 
περιλαμβάνει κτίρια, αγωγούς και ιστούς· 
πρόσβαση σε συναφή συστήματα 
λογισμικού, που περιλαμβάνουν 
συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· 
πρόσβαση σε μετατροπή αριθμών ή σε 
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες 
λειτουργικές δυνατότητες· πρόσβαση σε 
σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για 
περιαγωγή· πρόσβαση σε συστήματα υπό 
όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής 
τηλεόρασης· πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εικονικού δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση μπορεί να οδηγήσει στην εξής απαράδεκτη κατάσταση: πχ. επιχειρήσεις 
ταχυδρομικών παραγγελιών, τηλεφωνικά κέντρα ασφαλιστικών εταιρειών θα μπορούσαν να 
ζητήσουν ειδική πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.  Ως πελάτες λιανικής, οι πάροχοι 
υπηρεσιών μετάδοσης ήδη επωφελούνται από την αρχή της μη διάκρισης που προβλέπεται στα 
άρθρα 17 και 31 της οδηγίας περί καθολικής υπηρεσίας.   Η Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει 
την αγορά 18 από τη σύστασή της, δηλώνοντας ρητά ότι η εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού 
καλύπτει επαρκώς τα προβλήματα πρόσβασης σε αυτό το πλαίσιο. 

Τροπολογία 77
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό κύκλωμα 
που συνδέει το σημείο τερματισμού του 
δικτύου στις εγκαταστάσεις του 
συνδρομητή με κεντρικό κατανεμητή ή 
με την αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών, όπου μπορεί από τεχνική 
άποψη να υπάρξει πρόσβαση στη 
σύνδεση.

Or. en

Τροπολογία 78
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 79
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a

Λειτουργικός διαχωρισμός

Διαγράφεται

1. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3, να επιβάλει υποχρέωση σε 
καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την χονδρική παροχή 
προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή 
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα. Η εν 
λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει 
προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε 
όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων στην θυγατρική 
εταιρία, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμης υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.
2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο 
περιλαμβάνει : 
(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή 
κατάλληλων υποχρεώσεων μεταξύ των 
οριζόμενων στα άρθρα 9-13 για την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
έπειτα από συντονισμένη ανάλυση των 
σχετικών αγορών σύμφωνα με την 
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που 
ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) έχει 
αποτύχει και ότι θα συνεχίσει σε σταθερή 
βάση να αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά 
και επίμονα προβλήματα 
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ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας 
της αγοράς· 
(β) ανάλυση του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στα κίνητρα της 
επιχείρησης για επένδυση στο δίκτυό της, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·
(γ) σχέδιο του προτεινόμενου μέτρου.
3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
(α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο 
του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως 
το νομικό καθεστώς της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας·
(β) προσδιορισμό των στοιχείων 
ενεργητικού της χωριστής
επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και 
των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα 
προμηθεύει η εν λόγω οντότητα·
(γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
προσωπικού που απασχολείται από την 
χωριστή επιχειρηματική οντότητα, και 
την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·
(δ) κανόνες για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις· 
(ε) κανόνες για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας επιχειρησιακών διαδικασιών, 
ιδίως έναντι άλλων ενδιαφερομένων·
(στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης 
ετήσιας έκθεσης.
4. Έπειτα από την απόφαση της 
Επιτροπής για το σχέδιο μέτρου που 
ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των 
διάφορων αγορών που σχετίζονται με το 
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δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Με 
βάση την αξιολόγησή της, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επιβάλει, διατηρεί, 
τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί 
λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να 
υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9–
13 σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου 
έχει καθοριστεί ως διαθέτουσα 
σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 
8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα προσθέσει ένα επιπλέον επανορθωτικό μέτρο παρόλο που δεν έχει αποδειχθεί η 
αναγκαιότητά του.  Εφόσον καθιερωθεί, θα είναι δύσκολο να αρθεί ο λειτουργικός 
διαχωρισμός, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μονοπώληση του δικτύου 
πρόσβασης και να καταστήσει, με αυτό τον τρόπο, μόνιμη τη ρύθμιση.  Ο διαχωρισμός 
δυσχεραίνει το συντονισμό των επενδυτικών αποφάσεων σε μια καθετοποιημένη επιχείρηση και 
θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης υψηλής ταχύτητας νέας γενιάς.

Τροπολογία 80
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a

Λειτουργικός διαχωρισμός

Διαγράφεται

1. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3, να επιβάλει υποχρέωση σε 
καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την χονδρική παροχή 
προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή 
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα. Η εν 
λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει 
προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε 
όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων στην θυγατρική 
εταιρία, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμης υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.
2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο 
περιλαμβάνει : 
(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή 
κατάλληλων υποχρεώσεων μεταξύ των 
οριζόμενων στα άρθρα 9-13 για την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
έπειτα από συντονισμένη ανάλυση των 
σχετικών αγορών σύμφωνα με την 
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που 
ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) έχει 
αποτύχει και ότι θα συνεχίσει σε σταθερή 
βάση να αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά 
και επίμονα προβλήματα 



PE406.047v01-00 62/74 AM\722944EL.doc

EL

ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας 
της αγοράς· 
(β) ανάλυση του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στα κίνητρα της 
επιχείρησης για επένδυση στο δίκτυό της, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·
(γ) σχέδιο του προτεινόμενου μέτρου.
3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
(α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο 
του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως 
το νομικό καθεστώς της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας·
(β) προσδιορισμό των στοιχείων 
ενεργητικού της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και 
των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα 
προμηθεύει η εν λόγω οντότητα·
(γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
προσωπικού που απασχολείται από την 
χωριστή επιχειρηματική οντότητα, και 
την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·
(δ) κανόνες για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις· 
(ε) κανόνες για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας επιχειρησιακών διαδικασιών, 
ιδίως έναντι άλλων ενδιαφερομένων·
(στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης 
ετήσιας έκθεσης.
4. Έπειτα από την απόφαση της 
Επιτροπής για το σχέδιο μέτρου που 
ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των 
διάφορων αγορών που σχετίζονται με το 
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δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Με 
βάση την αξιολόγησή της, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επιβάλει, διατηρεί, 
τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί 
λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να 
υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9–
13 σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου 
έχει καθοριστεί ως διαθέτουσα 
σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 
8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα προσθέσει ένα επιπλέον επανορθωτικό μέτρο παρόλο που δεν έχει αποδειχθεί η 
αναγκαιότητά του.  Εφόσον καθιερωθεί, θα είναι δύσκολο να αρθεί ο λειτουργικός 
διαχωρισμός, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μονοπώληση του δικτύου 
πρόσβασης και να καταστήσει, με αυτό τον τρόπο, μόνιμη τη ρύθμιση.  Ο διαχωρισμός 
δυσχεραίνει το συντονισμό των επενδυτικών αποφάσεων σε μια καθετοποιημένη επιχείρηση και 
θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης υψηλής ταχύτητας νέας γενιάς. 
Ήδη η εισαγωγή του επανορθωτικού αυτού μέτρου στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ αυξάνει την 
αβεβαιότητα για τις εταιρείες που επενδύουν στην αγορά.

Τροπολογία 81
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 1. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3, να επιβάλει υποχρέωση σε 
καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την χονδρική παροχή 
προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή 
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3, να επιβάλει υποχρέωση, ως 
έκτακτο ρυθμιστικό μέτρο, σε 
καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την χονδρική παροχή 
προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή 
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα 
προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες 
πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων στην θυγατρική 
εταιρία, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμης υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα 
προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες 
πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων στην θυγατρική 
εταιρία, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμης υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή δεν επιβάλλει 
λειτουργικό διαχωρισμό ως ρυθμιστική 
λύση σε αγορές όπου υπάρχει 
ανταγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών 
λιανικής που βασίζονται στην υποδομή 
και/ή όπου η διείσδυση σταθερών 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών είναι πολύ 
μικρή. 

Or. ro

Τροπολογία 82
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων στα 
άρθρα 9-13 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 83
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου 
στην ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση 
καθώς και στα κίνητρα της επιχείρησης για 
επένδυση στο δίκτυό της, καθώς και σε 

(β) ανάλυση του κόστους και του οφέλους 
του μέτρου, περιλαμβανομένου του
αναμενόμενου αντίκτυπου στην 
ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση καθώς 
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άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·

και στα κίνητρα της επιχείρησης για 
επένδυση στο δίκτυό της, καθώς και σε 
άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και τις επενδύσεις
και ενδεχόμενων αποτελεσμάτων στους 
καταναλωτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 85
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 86
Jacques Toubon

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

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

Όταν μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και δεν μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να διασφαλίσει 
ότι διαθέτει τα μέσα προκειμένου να 
ελέγξει κατά πόσον τα κριτήρια για τη 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης εξακολουθούν να ισχύουν και να 
τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 
της άδειας. Εάν τα κριτήρια αυτά δεν 
ισχύουν πλέον, τα μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης μεταβάλλονται σε 
γενική άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση
και μετά από εύλογη προθεσμία ή 
καθίστανται ελεύθερα μεταβιβάσιμα ή 
χρονομισθώσιμα μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Κατά τη λήψη της 
απόφασης αυτής, λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η ανάγκη πρόβλεψης κατάλληλης 
περιόδου για την απόσβεση της 
επένδυσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για πολλά νέα δίκτυα και υπηρεσίες, η απόσβεση της επένδυσης θα απαιτήσει χρονικό διάστημα 
που υπερβαίνει τα δέκα ή, τουλάχιστον, τα πέντε χρόνια. Δεν είναι ασύνηθες να υπάρχουν 
σοβαρές ζημίες το πρώτο ή τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας. Θα ήταν δυσανάλογο να θεσπιστεί 
μια άκαμπτη απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
διεξάγουν ένα τυπικό έλεγχο όλων των αδειών για τις ραδιοσυχνότητες κάθε πέντε χρόνια.
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Τροπολογία 87
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος.

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

Or. en

Τροπολογία 88
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση γενικών αδειών αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο και δεν μπορεί να γίνεται λόγος 
για εναρμόνιση στην παρούσα φάση.
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Τροπολογία 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για την εναρμόνιση των όρων 
χορήγησης γενικών αδειών που 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 90
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινή διαδικασία επιλογής για χορήγηση 
δικαιωμάτων

Διαγράφεται

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 91
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Α - σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ’ 

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη, βάσει της οδηγίας 2001/29/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών 
του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων, μπορούν να επιβάλουν 
περιορισμούς στην εφαρμογή του δικαιώματος του δημιουργού, αν αυτοί δεν έρχονται σε 
σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου αντικειμένου και δεν θίγουν χωρίς 
λόγο τα έννομα συμφέροντα του κατόχου των δικαιωμάτων. 

Αυτό οδήγησε σε μια πολύ διαφοροποιημένη εφαρμογή της προστασίας των πνευματικών 
δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά όχι με την τροποποίηση 
της οδηγίας για την αδειοδότηση. 

Θα ήταν πιο αποτελεσματικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στο πλαίσιο της ανοικτής 
διαβούλευσης για το περιεχόμενο. 

Τροπολογία 92
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Α - σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ’

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς στην εφαρμογή του δικαιώματος του 
δημιουργού, αν αυτοί δεν έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση του έργου ή 
άλλου αντικειμένου και δεν θίγουν χωρίς λόγο τα έννομα συμφέροντα του κατόχου των 
δικαιωμάτων. Αυτό οδήγησε σε μια πολύ διαφοροποιημένη εφαρμογή της προστασίας των 
πνευματικών δικαιωμάτων, που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν όχι με την τροποποίηση της 
οδηγίας για την αδειοδότηση. Εάν προστεθεί αυτό το σημείο στο παράρτημα της οδηγίας για την 
αδειοδότηση θα δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η 
ερμηνεία της έννοιας αυτής διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. 
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Τροπολογία 93
Marian Zlotea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 94
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr



PE406.047v01-00 74/74 AM\722944EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

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