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Τροπολογία 86
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Είναι απαραίτητο οι εκ των 
προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις να 
μην επιβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες δεν υπάρχει ουσιαστικός 
ανταγωνισμός, δηλαδή σε αγορές στις 
οποίες μια ή περισσότερες επιχειρήσεις 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά, 
και όπου τα μέτρα αποκατάστασης, στο 
πλαίσιο του εθνικού και κοινοτικού 
δικαίου του ανταγωνισμού, δεν επαρκούν 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να συντάξει 
η Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές σε 
κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, τις 
οποίες να ακολουθούν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές όταν αξιολογούν το 
κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο 
ανταγωνισμός σε μια δεδομένη αγορά και 
όταν εκτιμούν τη σημαντική ισχύ στην 
αγορά. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα 
πρέπει να αναλύουν κατά πόσο μια αγορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών επηρεάζει το 
σύνολο ή τμήμα της επικρατείας του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
γειτονικές περιοχές κρατών μελών, 
εκλαμβανόμενες ως ενιαίο σύνολο. Για να 
διασφαλιστεί ο ακριβής ορισμός της 
γεωγραφικής αγοράς, που θα εξασφαλίζει 
ότι ο κανονισμός βασίζεται στις 
πραγματικές συνθήκες της αγοράς, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
αναλύσουν κατά πόσο πρέπει να οριστούν 
γεωγραφικές αγορές εκεί όπου οι 
συνθήκες του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα 
για την υποδομή, δεν είναι αρκετά 
ομοιόμορφες στην εθνική επικράτεια. 
Στην ανάλυση του αποτελεσματικού 
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ανταγωνισμού θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ανάλυση του κατά πόσον 
η αγορά έχει ανταγωνιστικές προοπτικές 
και, κατά συνέπεια, κατά πόσον η τυχόν 
έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
θα έχει διάρκεια. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
αντιμετωπίσουν επίσης το θέμα των 
αναδυόμενων αγορών, όπου, εκ των 
πραγμάτων, η εταιρεία που ηγείται της 
αγοράς είναι πιθανό να διαθέτει 
σημαντικό μερίδιο της αγοράς αλλά δεν 
θα πρέπει να της επιβάλλονται άτοπες 
υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
αναγκαία η διαφοροποίηση της 
ρυθμιστικής προσέγγισης μεταξύ 
υπαρχόντων και νέων δικτύων, με 
αποφυγή περιττών κανονιστικών 
υποχρεώσεων για επιχειρήσεις που 
παρέχουν νέα πρόσβαση σε δίκτυα και 
υπηρεσίες, η ζήτηση των οποίων 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα 
και επιβάλλει την πραγματοποίηση 
σημαντικών επενδύσεων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τις 
κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
διασφαλίζει ότι αυτές παραμένουν 
επίκαιρες σε μία ταχέως εξελισσόμενη 
αγορά. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα 
πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, 
στις περιπτώσεις που η σχετική αγορά 
έχει λάβει διακρατική διάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
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based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Τροπολογία 87
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Είναι απαραίτητο, οι εκ των 
προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις να 
μην επιβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες δεν υπάρχει ουσιαστικός 
ανταγωνισμός, δηλαδή σε αγορές στις 
οποίες μια ή περισσότερες επιχειρήσεις 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά, 
και όπου τα μέτρα αποκατάστασης, στο 
πλαίσιο του εθνικού και κοινοτικού 
δικαίου του ανταγωνισμού, δεν επαρκούν 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να συντάξει 
η Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές σε 
κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, τις 
οποίες να ακολουθούν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές όταν αξιολογούν το 
κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο 
ανταγωνισμός σε μια δεδομένη αγορά και 
όταν εκτιμούν τη σημαντική ισχύ στην 
αγορά. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα 
πρέπει να αναλύουν κατά πόσο μια αγορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών επηρεάζει το 
σύνολο ή τμήμα της επικρατείας του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
γειτονικές περιοχές κρατών μελών, 
εκλαμβανόμενες ως ενιαίο σύνολο. Για να 
διασφαλιστεί ο ακριβής ορισμός της 
γεωγραφικής αγοράς, που θα εξασφαλίζει 
ότι ο κανονισμός βασίζεται στις 
πραγματικές συνθήκες της αγοράς, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
αναλύσουν κατά πόσο πρέπει να οριστούν 
γεωγραφικές αγορές εκεί όπου οι 
συνθήκες του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα 
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για την υποδομή, δεν είναι αρκετά 
ομοιόμορφες στην εθνική επικράτεια. 
Στην ανάλυση του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ανάλυση του κατά πόσον 
η αγορά έχει ανταγωνιστικές προοπτικές 
και, κατά συνέπεια, κατά πόσον η τυχόν 
έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
θα έχει διάρκεια. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
αντιμετωπίσουν επίσης το θέμα των 
αναδυόμενων αγορών, όπου, εκ των 
πραγμάτων, η εταιρεία που ηγείται της 
αγοράς είναι πιθανό να διαθέτει 
σημαντικό μερίδιο της αγοράς αλλά δεν 
θα πρέπει να της επιβάλλονται άτοπες 
υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
αναγκαία η διαφοροποίηση της 
ρυθμιστικής προσέγγισης μεταξύ 
υπαρχόντων και νέων δικτύων, με 
αποφυγή περιττών κανονιστικών 
υποχρεώσεων για επιχειρήσεις που 
παρέχουν νέα πρόσβαση σε δίκτυα και 
υπηρεσίες, η ζήτηση των οποίων 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα 
και επιβάλλει την πραγματοποίηση 
σημαντικών επενδύσεων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τις 
κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
διασφαλίζει ότι αυτές παραμένουν 
επίκαιρες σε μία ταχέως εξελισσόμενη 
αγορά. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα 
πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, 
στις περιπτώσεις που η σχετική αγορά 
έχει λάβει διακρατική διάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
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In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Τροπολογία 88
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η κατά τομέα εκ των προτέρων 
ρύθμιση που έχει ενσωματωθεί στις 
οδηγίες χρησιμεύει για τη μετάβαση από 
την προηγούμενη κατάσταση μονοπωλίου 
σε μια ανταγωνιστική αγορά δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών. Μόλις οι αγορές καταστούν 
ανταγωνιστικές, η εκ των προτέρων 
ρύθμιση δεν θα συνεχισθεί και θα 
εφαρμόζεται μόνο η κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Με την 
αυξανόμενη δυναμική του ανταγωνισμού 
στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, τα δυνάμει οφέλη της κατά 
τομέα εκ των προτέρων ρύθμισης των 
τιμών και της πρόσβασης φθίνουν 
σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Οι 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
έδειξαν ισχυρή δυναμική ανταγωνισμού 
κατά τα τελευταία έτη και ο 
ανταγωνισμός είναι πολύ πιθανό να 
ενταθεί ακόμη περισσότερο κατά τα 
επόμενα έτη. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έγκαιρη μετάβαση προς 
της εφαρμογή αποκλειστικά της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, οι διατάξεις της οδηγίας 
αυτής για την κατά τομέα εκ των 
προτέρων ρύθμιση θα έπρεπε να 
εκπνεύσουν εντός τακτής ημερομηνίας 
εκτός εάν η Επιτροπή αποδείξει ότι η 
συνεχής εκ των προτέρων ρύθμιση 
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αιτιολογείται και μετά την ημερομηνία 
αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προληπτική ρύθμιση προβλεπόταν από την αρχή να έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η 
αρχή της σταδιακής κατάργησης ειδικών τομεακών ρυθμίσεων και της πλήρους υιοθέτησης της 
γενικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού δεν αναφέρεται ρητά στις οδηγίες.  Πρέπει να προστεθεί 
νομικά δεσμευτικός μηχανισμός εξόδου, προκειμένου να διατηρηθεί η πορεία προς την 
απορρύθμιση και την υιοθέτηση γενικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Ο καλύτερος τρόπος 
για να γίνει αυτό είναι μέσω μιας ρήτρας αναθεώρησης, που θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
παράτασης της περιόδου ρύθμισης, όπου είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 89
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η κατά τομέα εκ των προτέρων 
ρύθμιση βάσει του πλαισίου αυτού 
χρησιμεύει για τη μετάβαση από την 
προηγούμενη κατάσταση μονοπωλίου σε 
μια ανταγωνιστική αγορά δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών. Μόλις οι αγορές καταστούν 
ανταγωνιστικές, η εκ των προτέρων 
ρύθμιση δεν θα συνεχισθεί και θα
εφαρμόζεται απλώς η κοινοτική και 
εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Με 
την αυξανόμενη δυναμική του 
ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δυνάμει 
οφέλη της κατά τομέα εκ των προτέρων 
ρύθμισης των τιμών και της πρόσβασης 
φθίνουν σημαντικά με την πάροδο του 
χρόνου. Οι αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έδειξαν ισχυρή δυναμική 
ανταγωνισμού κατά τα τελευταία έτη και 
ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιθανό να 
ενταθεί ακόμη περισσότερο κατά τα 
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επόμενα έτη. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έγκαιρη μετάβαση προς 
της εφαρμογή αποκλειστικά της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, οι διατάξεις του πλαισίου 
αυτού για την κατά τομέα εκ των 
προτέρων ρύθμιση θα πρέπει να πάψουν 
να ισχύουν εκπνεύσουν με τη λήξη της 
εντολής του BERT, εκτός εάν η 
Επιτροπή αποδείξει ότι η συνεχής εκ 
των προτέρων ρύθμιση αιτιολογείται και 
μετά την ημερομηνία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προληπτική ρύθμιση προβλεπόταν από την αρχή να έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Πρέπει να 
προστεθεί στην οδηγία πλαίσιο νομικά δεσμευτικός μηχανισμός εξόδου, προκειμένου να 
διατηρηθεί η πορεία προς την απορρύθμιση και την υιοθέτηση γενικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με μια ρήτρα λήξης ισχύος με δυνατότητα 
παράτασης της ρύθμισης αν κριθεί αναγκαίο (κατά τα πρότυα της διεθνούς νομοθεσίας για την 
περιαγωγή).

Τροπολογία 90
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η κατά τομέα εκ των προτέρων 
ρύθμιση βάσει του πλαισίου αυτού 
χρησιμεύει για τη μετάβαση από την 
προηγούμενη κατάσταση μονοπωλίου σε 
μια ανταγωνιστική αγορά δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών. Μόλις οι αγορές καταστούν 
ανταγωνιστικές, η εκ των προτέρων 
ρύθμιση δεν θα συνεχισθεί και θα 
εφαρμόζεται απλώς η κοινοτική και 
εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Με 
την αυξανόμενη δυναμική του 
ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δυνάμει 
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οφέλη της κατά τομέα εκ των προτέρων 
ρύθμισης των τιμών και της πρόσβασης 
φθίνουν σημαντικά με την πάροδο του 
χρόνου. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
έγκαιρη μετάβαση προς της εφαρμογή 
αποκλειστικά της κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι 
διατάξεις του πλαισίου αυτού για την 
κατά τομέα εκ των προτέρων ρύθμιση θα 
έπρεπε να εκπνεύσουν εντός τακτής 
ημερομηνίας εκτός εάν η Επιτροπή 
αποδείξει ότι η συνεχής εκ των προτέρων 
ρύθμιση αιτιολογείται και μετά την 
ημερομηνία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προληπτική προτέρων ρύθμιση προβλεπόταν να έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η αρχή 
της σταδιακής κατάργησης ειδικών τομεακών ρυθμίσεων και της πλήρους υιοθέτησης της 
γενικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού δεν αναφέρεται ρητά στις οδηγίες. Συνεπώς, πρέπει να 
προστεθεί στην οδηγία πλαίσιο νομικά δεσμευτικός μηχανισμός εξόδου, προκειμένου να 
διατηρηθεί η πορεία προς την απορρύθμιση και την υιοθέτηση γενικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 91
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το ισχύον πλαίσιο εισάγει τεχνικές 
προσαρμογές μεταβατικού χαρακτήρα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης 
μετάβαση στους κανόνες του 
ανταγωνισμού. Θα πρέπει συνεπώς να 
αναθεωρηθεί ως προς την ανάγκη 
συνέχισής του, το αργότερο πέντε έτη από 
την έναρξη ισχύος του. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση είχε θεωρηθεί από την αρχή προσωρινή και θα πρέπει να καταργηθεί με την 
ανάπτυξη ανταγωνισμού στις αγορές. Πρέπει επομένως να θεσπιστεί ρήτρα αναθεώρησης για 
να επιτευχθεί τελικά ο πολιτικός στόχος της σταδιακής απορρύθμισης. Αν χρειαστεί, η Επιτροπή 
θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για την παράταση της 
ρύθμισης σε συγκεκριμένους τομείς, με βάση έκθεση που θα δημοσιευτεί πριν από την 
ημερομηνία αναθεώρησης.

Τροπολογία 92
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Πρέπει κατά συνέπεια να 
μεταρρυθμιστεί το κοινοτικό πλαίσιο 
κανονιστικών ρυθμίσεων για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στοχεύοντας στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με την ενίσχυση, του 
κοινοτικού μηχανισμού κανονιστικής 
ρύθμισης των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στις βασικές 
αγορές. Στη μεταρρύθμιση περιλαμβάνεται 
επίσης ο καθορισμός αποτελεσματικής 
στρατηγικής για τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος με στόχο την επίτευξη 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της 
πληροφορίας και την ενίσχυση των 
διατάξεων υπέρ χρηστών με αναπηρίες, με 
σκοπό την επίτευξη μιας κοινωνίας της 
πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς.

Or. en



PE407.629v01-00 12/109 AM\725135EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η ίδρυση της Αρχής (EECMA) αποτελεί περιττό οικονομικό εμπόδιο για τα κράτη μέλη της ΕΕ:

- δημιουργεί ένα πρόσθετο επίπεδο γραφειοκρατίας· 

- μετατοπίζει την εξουσία και τη λήψη αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο, προκαλώντας 
νομική και επιχειρηματική αβεβαιότητα· 

- ο ρόλος, τα καθήκοντα, η διοίκηση και η αλληλεπίδρασή της με την Επιτροπή και τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι ασαφή· 

- προστατεύει την Επιτροπή από ελεγκτικές (νομικές) διαδικασίες· και

- η υπάρχουσα ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών (ERG) και η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) αποτελούν ουσιαστικά βήματα 
συζήτησης για την πολιτική και το φάσμα στην Ευρώπη. 

Τροπολογία 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (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

Ο ανταγωνισμός στη βάση των υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμα καλή 
λειτουργία της αγοράς τηλεπικοινωνιών, και έναν από τους κύριους στόχους της παρούσας 
ρύθμισης.
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Τροπολογία 94
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στόχος του κοινού κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες είναι η δημιουργία ενός 
βιώσιμου και ανταγωνιστικού σε διεθνή 
κλίμακα "οικοσυστήματος" για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που να 
βασίζεται σε πραγματικά ανταγωνιστικές 
αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών και τον 
ουσιαστικό ανταγωνισμό μεταξύ δικτύων 
πρόσβασης σε εναλλακτικές ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες με στόχο την επιτάχυνση των 
εξελίξεων στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Η βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος ανταγωνισμού και 
επενδύσεων στον τομέα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών βασίζεται 
αφενός σε κίνητρα για επενδύσεις σε νέα 
υποδομή και αφετέρου στη χρηστή και 
αναλογική ρύθμιση σε συνδυασμό με τη 
σταδιακή κατάργηση ειδικών τομεακών 
προληπτικών ρυθμίσεων και τη μετάβαση 
στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθούν οι στόχοι του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ σε ένα νέο 
περιβάλλον τεχνολογικής μεταβολής και η ανάγκη παροχής κινήτρων για ανταγωνισμό στις 
υποδομές, δηλ. επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Τούτο θα οδηγήσει στη σταδιακή κατάργηση 
ειδικών τομεακών ρυθμίσεων.
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Τροπολογία 95
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το βασικό ζητούμενο για τα 
ερχόμενα χρόνια είναι η παροχή 
κατάλληλων κινήτρων για επενδύσεις σε 
νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας που θα 
υποστηρίξουν την καινοτομία σε πλούσιες 
σε περιεχόμενο υπηρεσίες διαδικτύου. 
Αυτά τα δίκτυα διαθέτουν τεράστιες 
δυνατότητες από τις οποίες μπορούν να 
επωφεληθούν οι καταναλωτές σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει 
λοιπόν ζωτική σημασία να μην 
παρεμποδίζεται η διαρκής 
πραγματοποίηση επενδύσεων στα νέα 
αυτά δίκτυα και, ταυτόχρονα, να δίδεται 
ώθηση στον ανταγωνισμό και την 
προσφορά επιλογών στους καταναλωτές. 
Τούτο θα μπορούσε να γίνει με διάφορες 
ρυθμιστικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ χρειάζεται μια βιώσιμη και τολμηρή επένδυση στην ανάπτυξη νέων δικτύων υψηλής 
ταχύτητας. Τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς.

Τροπολογία 96
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το βασικό ζητούμενο για τα 
ερχόμενα χρόνια είναι η παροχή 
κατάλληλων κινήτρων για επενδύσεις σε 
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νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας που θα 
υποστηρίξουν την καινοτομία σε πλούσιες 
σε περιεχόμενο υπηρεσίες διαδικτύου. 
Αυτά τα δίκτυα διαθέτουν τεράστιες 
δυνατότητες από τις οποίες μπορούν να 
επωφεληθούν οι καταναλωτές σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει 
λοιπόν ζωτική σημασία να μην 
παρεμποδίζεται η διαρκής 
πραγματοποίηση επενδύσεων στα νέα 
αυτά δίκτυα και, ταυτόχρονα, να δίδεται 
ώθηση στον ανταγωνισμό και την 
προσφορά επιλογών στους καταναλωτές. 
Τούτο θα μπορούσε να γίνει με διάφορες 
ρυθμιστικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες της αγοράς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη χρειάζεται μια βιώσιμη επένδυση στην ανάπτυξη νέων δικτύων υψηλής ταχύτητας. 
Τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς.

Τροπολογία 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο τομέας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέα που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 
τεχνολογικής καινοτομίας και πολύ 
δυναμικές αγορές. Υπάρχει ανάγκη 
τακτικής λεπτομερούς εξέτασης της 
ακρίβειας του κανονιστικού πλαισίου στις 
μεταβαλλόμενες αγορές και τεχνολογίες. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως 
στην παγκόσμια κοινωνία της 
πληροφορίας, η καινοτομία και η 
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εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς 
υψηλής ταχύτητας, ικανών να 
αντεπεξέλθουν στα μελλοντικά αιτήματα 
των πελατών για μεγαλύτερο ζωνικό 
εύρος και περισσότερες υπηρεσίες πρέπει 
να αποτελούν προτεραιότητες κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις προτάσεις αναθεώρησης που έχει υποβάλει, η Επιτροπή δεν θίγει ενεργά το ζήτημα νέων 
σταθερών και κινητών δικτύων πρόσβασης υψηλής ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα 
αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την βιομηχανία 
τηλεπικοινωνιών της και τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το σημερινό πλαίσιο 
είναι αρκετά εύρωστο, ώστε να επιτρέπει την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος χωρίς 
περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις. Ωστόσο, δεν αρκεί η συνέχιση της εφαρμογής των 
ρυθμιστικών προσεγγίσεων του παρελθόντος.

Τροπολογία 98
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) 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
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Τροπολογία 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει τις 
νέες προκλήσεις στους τομείς των 
επενδύσεων και της καινοτομίας, 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενθάρρυνσης 
τόσο των επενδύσεων όσο και του 
ανταγωνισμού, ούτως ώστε να 
προστατεύονται και να μην 
υπονομεύονται οι επιλογές των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 100
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει τους εξής πρόσθετους 
στόχους: προώθηση της προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω της 
προσφοράς αξιόπιστων και διεξοδικών 
πληροφοριών με τη χρήση κάθε 
πρόσφορου μέσου και διαδικασίας προς 
τον σκοπό αυτόν, μέσω της διαφάνειας σε 
σχέση με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις, 
και μέσω της επιβολής υψηλού επιπέδου 
προδιαγραφών στην παροχή των 
υπηρεσιών· πλήρης αναγνώριση του 
ρόλου των ενώσεων καταναλωτών στις 
δημόσιες διαβουλεύσεις· και διασφάλιση 
της διάθεσης στις αρμόδιες αρχές ή 
παράγοντες των μέσων που θα τους 
δώσουν τη δυνατότητα να 
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αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες απόπειρες 
εξαπάτησης και να καταπολεμήσουν τις 
περιπτώσεις απάτης μέσω της χρήσης 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να τονισθεί ότι η ανάγκη της προστασίας των καταναλωτών 
πρέπει να κατέχει δεσπόζουσα θέση μεταξύ των στόχων του εναρμονισμένου ρυθμιστικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η μεταρρύθμιση του κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ θα ενισχυόταν καλύτερα 
από τη βελτίωση της λειτουργίας και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών 
(ERG), της ομάδας για την πολιτική 
ραδιοφάσματος (RSPG) και την 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
(CEPT). Ο συμβουλευτικός ρόλος της 
ERG θα πρέπει να ενισχυθεί σε τομείς 
όπως η ρύθμιση της αγοράς και η 
πολιτική για το φάσμα. Ο συμβουλευτικός 
ρόλος, τόσο της RSPG όσο και της CEPT 
θα πρέπει να ενισχυθεί σε σχέση με την 
πολιτική για το ραδιοφάσμα. Η 
λειτουργία της Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών (COCOM) και της 
Επιτροπής για το Ραδιοφάσμα (RSC) 
χρειάζονται μεγαλύτερη διαφάνεια και 
πιο ενεργή συμμετοχή των παραγόντων 
της βιομηχανίας στην προετοιμασία του 
τρέχοντος έργου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στην αιτιολογική σκέψη 3.

Αντί της δημιουργίας νέου θεσμού, όπως ο Οργανισμός, θα ήταν αποτελεσματικότερο να 
βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα των ERG και CEPT (καθώς επίσης, των RSC, 
COCOM και RSPG).

Έχει απαλειφθεί κάθε περαιτέρω αναφορά στον Οργανισμό.

Τροπολογία 102
Erika Mann

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 
καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί η 
διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 
έναντι των άλλων οικονομιών του 
κόσμου. Είναι, επομένως, ζωτικής 
σημασίας, οι βιώσιμες επενδύσεις στα 
δίκτυα αυτά να μην εμποδιστούν από την 
παράταση ρυθμιστικών καθεστώτων που 
αποσκοπούσαν στην παροχή πρόσβασης 
σε υπάρχοντα παραδοσιακά δίκτυα, να 
δοθούν δε κίνητρα για επενδύσεις με 
παράλληλη ένταση του ανταγωνισμού και 
διεύρυνση των επιλογών για τους 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόκληση για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνίσταται στην προώθηση επενδύσεων με στόχο 
την ανάπτυξη ανταγωνισμού για εγκαταστάσεις, και, συνακόλουθα, η δημιουργία νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών για την αύξηση του οφέλους για τους καταναλωτές και την ενίσχυση 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε ανοικτές και δυναμικές νέες αγορές.
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Τροπολογία 103
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Οι επενδύσεις σε Ε&Α είναι ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη των 
μελλοντικών δικτύων οπτικών ινών και 
την επίτευξη ευέλικτης και 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα με την προαγωγή της 
έντασης του ανταγωνισμού και της 
ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών και 
υπηρεσιών προς όφελος των 
καταναλωτών. Η πρόκληση συνίσταται 
στη δημιουργία της επόμενης γενιάς 
εκτεταμένων και εναρμονισμένων, 
δικτύου και υποδομής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πληροφορικής 
και μέσων επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση πρέπει να προάγει επενδύσεις για Ε&Α για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς 
ενσύρματων και ασύρματων δικτύων.

Τροπολογία 104
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Η δημόσια πολιτική θα πρέπει να 
διαδραματίσει ρόλο στη συμπλήρωση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς 
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, με 
ενέργειες τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης, για την τόνωση του φαύλου 
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κύκλου όπου η ανάπτυξη καλύτερων 
περιεχομένου και υπηρεσιών εξαρτάται 
από την υποδομή, και αντιστρόφως. Η 
δημόσια παρέμβαση θα πρέπει να είναι 
αναλογική και να μην στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό ούτε να εμποδίζει τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, να ενισχύει τα 
κίνητρα για επενδύσεις και να περιορίζει 
τους φραγμούς για την είσοδο στην 
αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιες 
αρχές μπορούν να ενισχύουν την 
ανάπτυξη μελλοντοστραφούς υποδομής 
υψηλής δυναμικότητας. Για τούτο, η 
δημόσια ενίσχυση θα πρέπει να 
χορηγείται με ανοικτές, διαφανείς και 
ανταγωνιστικές διαδικασίες, να μην 
ευνοεί εκ των προτέρων καμιά δεδομένη 
τεχνολογία και να παρέχει πρόσβαση στην 
υποδομή χωρίς διακρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές ή τοπικές δημόσιες αρχές που 
διαδραματίζουν ένα ρόλο στην αγορά ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, είτε αυτός είναι 
υποστηρικτικός είτε πιο ενεργός.

Τροπολογία 105
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας του ανταγωνισμού και της 
μεγιστοποίησης του οφέλους για τους 
καταναλωτές, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν εκ των 
προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις 
αναλογικά και σύμφωνα με τις 
πραγματικές και ειδικές συνθήκες 
ανταγωνισμού σε κάθε γεωγραφική 
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περιοχή. Αν μια αγορά είναι 
ανταγωνιστική σε μια γεωγραφική 
περιοχή, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικής υποδομής και να 
επιτρέψουν την πρόσβαση στο δίκτυο της 
επιχείρησης ή των επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στην αγορά στο βαθύτερο 
δυνατό επίπεδο. Αν μια αγορά δεν είναι 
ουσιαστικά ανταγωνιστική σε μια 
δεδομένη γεωγραφική περιοχή, θα πρέπει 
να είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων στο 
δίκτυο της επιχείρησης ή των 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
αγορά έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν 
ανταγωνιστικές υπηρεσίες με τρόπο 
τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση της βιωσιμότητας του ανταγωνισμού αποτελεί εγγύηση προς τους καταναλωτές 
ότι, μακροπρόθεσμα, θα απολαύσουν οφέλη. Ο ανταγωνισμός τόσο στην υποδομή όσο και στις 
υπηρεσίες θα πρέπει να προωθείται ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνισμού σε κάθε γεωγραφική 
περιοχή.

Τροπολογία 106
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για την επίτευξη των στόχων της 
Ατζέντας της Λισαβόνας και την ώθηση 
των επενδύσεων σε δίκτυα πρόσβασης 
της επόμενης γενιάς (δίκτυα NGA) στην 
Ευρώπη προς όφελος των ευρωπαίων 
καταναλωτών και της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, είναι ουσιαστικό και 
αναγκαίο ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς 
για την πρόσβαση στα δίκτυα NGA). Το 
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νέο αυτό καθεστώς έχει ως στόχο την 
παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε 
δίκτυα NGA και τη στήριξη του 
ανταγωνισμού εκεί όπου δεν υπάρχει 
ανταγωνισμός στην υποδομή. Δεδομένου 
ότι είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή η 
ισχύς στην αγορά σε κατάντη 
αναδυόμενες αγορές, το καθεστώς 
πρόσβασης σε δίκτυα NGA (NNAR) που 
καθορίζεται στο άρθρο 12(30 και στο 
άρθρο 13(4) και (6) της οδηγίας για την 
πρόσβαση επικεντρώνεται στον 
ανταγωνισμό στην υποδομή και όχι 
απλώς στον ανταγωνισμό στις κατάντη 
αγορές. Τούτο αντανακλά τις δυναμικές 
εξελίξεις στις νέες ευκαιρίες πρόσβασης 
στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Συνεπώς, το καθεστώς 
πρόσβασης δικτύων NGA (NNAR) αυτό 
καθεαυτό πρέπει να καθιερώνει δυναμικά 
στοιχεία και να προωθεί τις εξελίξεις στα 
δίκτυα επόμενης γενιάς καθώς και στις 
κατάντη αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Αποσκοπεί στην παροχή 
των σωστών κινήτρων σε όλους τους 
παράγοντες της αγοράς για καινοτομία 
και επενδύσεις σε νέα δίκτυα πρόσβασης 
και νέες κατάντη αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα νέο καθεστώς για τα δίκτυα NGA πρέπει να μην ακολουθεί τις στατικές προσεγγίσεις που 
παρείχαν πρόσβαση σε υπάρχοντα καθιερωμένα δίκτυα, αλλά να καθιερώνει νέα δυναμικά 
στοιχεία για την παροχή κινήτρων για καινοτομία και επενδύσεις όχι μόνο στα δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς αλλά και σε κατάντη αγορές. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης έναντι των άλλων οικονομιών του κόσμου στις νέες κατάντη αγορές εξαρτάται από 
την ικανότητά της να προσελκύει επενδύσεις σε δίκτυα της επόμενης γενιάς.
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Τροπολογία 107
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η απαίτηση από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να καθιστούν τις 
ρυθμίσεις όσο το δυνατόν τεχνολογικά 
ουδέτερες δεν εμποδίζει την κατάλληλη 
διαφοροποίηση μεταξύ της ρύθμισης 
υπαρχόντων ενσύρματων δικτύων και 
νέων δικτύων όπως τα δίκτυα πρόσβασης 
οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας. Η 
ασύμμετρη προληπτική ρύθμιση των 
τιμών και της πρόσβασης αφορά την 
κατοχή ειδικών πάγιων στοιχείων 
τεχνικής φύσης και δεν θα πρέπει να 
επεκταθεί αυτομάτως σε νέα ή προς 
κατασκευή δίκτυα που δεν βασίζονται 
πλέον σε στοιχεία "κληρονομημένα" από 
το προηγούμενο μονοπώλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι υπό την έννοια της τεχνολογικής ουδετερότητας στις 
αναλύσεις αγοράς και τα συνακόλουθα διορθωτικά μέτρα -αν υπάρχουν- πρέπει να γίνεται 
διάκριση μεταξύ των απαξιωμένων παλαιών πάγιων στοιχείων από το προηγούμενο μονοπώλιο 
και των πάγιων στοιχείων που πρόκειται να κατασκευαστούν σε ένα ελευθερωμένο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τροπολογία 108
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για την επίτευξη των στόχων της 
Ατζέντας της Λισαβόνας και την ώθηση 
των επενδύσεων σε δίκτυα πρόσβασης 
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της επόμενης γενιάς (δίκτυα NGA) προς 
όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών και 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, είναι αναγκαίο 
ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς για την 
πρόσβαση στα δίκτυα NGA. Το νέο αυτό 
καθεστώς έχει ως στόχο την παροχή 
κινήτρων για επενδύσεις σε δίκτυα NGA 
και τη στήριξη του ανταγωνισμού με την 
εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα 
εκείνα όπου δεν είναι εφικτός ο 
ανταγωνισμός στην υποδομή. Δεδομένου 
ότι είναι δύσκολο να συγκρατηθεί η ισχύς 
στην αγορά σε αναδυόμενες αγορές, το 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση σε 
δίκτυα NGA, που καθορίζεται στο άρθρο 
12, παράγραφος  3 και στο άρθρο 13, 
παράγραφος 4, επικεντρώνεται στην 
πρόσβαση σε νέες υποδομές και όχι στη 
σημαντική ισχύ στις κατάντη αγορές. 
Τούτο αντανακλά τις δυναμικές εξελίξεις 
στις νέες ευκαιρίες της αγοράς και της 
πρόσβασης στην αγορά, στον τομέα των 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συνεπώς, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
πρόσβαση στα δίκτυα NGA πρέπει να 
πρέπει να εισάγει και δυναμικά στοιχεία 
και να προωθεί τις εξελίξεις στην αγορά, 
προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα σε 
όλους τους παράγοντες της αγοράς, ώστε 
να επιδιώξουν την καινοτομία και να 
επενδύσουν σε νέα δίκτυα πρόσβασης και 
σε νέες κατάντη αγορές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ακόμη εθνικής εμβέλειας δίκτυα στον νέο τομέα των δικτύων πρόσβασης. Τα 
δίκτυα αυτά πρέπει να αναπτυχθούν στο μέλλον και, συνεπώς, το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξή τους. Ακόμη, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει 
τον μερισμό των κινδύνων μεταξύ των επενδυτών και εκείνων που επιζητούν την πρόσβαση, 
διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα πρόσβασης στα δίκτυα.
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Τροπολογία 109
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η καινοτομία και η έγκαιρη και 
ανταγωνιστική ανάπτυξη δικτύων 
υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς 
ικανών να ικανοποιούν τις μελλοντικές 
ανάγκες των καταναλωτών για 
μεγαλύτερο εύρος ζώνης και 
περισσότερες υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελέσουν προτεραιότητα η οποία να 
αντανακλάται στις οδηγίες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα 
εξακολουθήσουν να συμμετέχουν πλήρως 
στην παγκόσμια κοινωνία της 
πληροφορίας. Είναι επομένως αναγκαία η 
διαφοροποίηση της ρυθμιστικής 
προσέγγισης μεταξύ παλαιών και νέων 
δικτύων, με αποφυγή απρόσφορων 
κανονιστικών υποχρεώσεων για 
επιχειρήσεις που παρέχουν νέες υπηρεσίες 
και/ή δίκτυα, όπως δίκτυα οπτικών ινών 
υψηλής ταχύτητας που απαιτούν 
σημαντική επένδυση και η ζήτηση των 
οποίων χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
αβεβαιότητα, ιδιαίτερα σε τομείς όπου 
υπάρχουν ανταγωνιστικές τεχνολογικές 
βάσεις. Μια νέα ρυθμιστική προσέγγιση 
στην πρόσβαση σε δίκτυα NGA πρέπει να 
προωθεί τις επενδύσεις σε δίκτυα NGA 
και παράλληλα να παρέχει κίνητρα για 
την ενίσχυση του ανταγωνισμού με τη 
χορήγηση πρόσβασης σε τέτοια δίκτυα 
όπου ο ανταγωνισμός στην υποδομή δεν 
είναι βιώσιμος. Τούτο αντανακλά τη 
διαρκή και δυναμική ανάπτυξη νέων 
δυνατοτήτων πρόσβασης στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
ανάγκη σταθερών κανονιστικών όρων για 
επενδυτικές αποφάσεις, με σκοπό την 
παροχή κινήτρων σε όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά για την 
ανάπτυξη καινοτομίας και την επένδυση 
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σε νέες κατάντη αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση έγκαιρων επενδύσεων σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς υψηλής ταχύτητας 
αποτελεί μείζονα πολιτική πρόκληση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το 
κανονιστικό καθεστώς πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να παρέχει κίνητρα για τέτοιες επενδύσεις 
και ρυθμιστική βεβαιότητα. Η ρύθμιση πρέπει να ευνοεί τον πλήρη ανταγωνισμό στην υποδομή 
και να προβλέπει δίκαιη κατανομή κινδύνων μεταξύ επενδυτών και αιτούντων πρόσβαση, 
προκειμένου να διευκολύνονται οι επενδύσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση όπου 
δεν υπάρχει ανταγωνισμός.

Τροπολογία 110
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Μαΐου 1999, 
σχετικά με το ο ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 
και την αμοιβαία αναγνώριση της 
συμμόρφωσής τους, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί η εφαρμογή ορισμένων 
πτυχών του τερματικού εξοπλισμού όσον 
αφορά την πρόσβαση αναπήρων τελικών 
χρηστών, ώστε να διασφαλίζεται 
διαλειτουργικότητα μεταξύ του 
τερματικού εξοπλισμού και των δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν δεν διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον τερματικό εξοπλισμό, τα 
άτομα αυτά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ούτε δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Για τούτο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο, 
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απαιτείται να υπάρχει σαφής αναφορά στο είδος τερματικού εξοπλισμού για την πρόσβαση 
ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 111
Άννυ Ποδηματά

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στην ανακοίνωσή της "Η γεφύρωση 
του ευρυζωνικού φάσματος", της 20ής 
Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνώριζε την ύπαρξη ενός 
γεωγραφικού διαχωρισμού στην Ευρώπη, 
όσον αφορά την πρόσβαση σε γρήγορες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Παρά τη γενική 
αύξηση της ευρυζωνικής 
συνδεσιμότητας, 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 και για το λόγο 
αυτό χρειάζεται μια συνδυασμένη 
προσέγγιση πολιτικής και αγοράς.

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.
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Τροπολογία 112
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στην ανακοίνωσή της "Η γεφύρωση 
του ευρυζωνικού φάσματος", της 20ής 
Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνώριζε την ύπαρξη ενός 
γεωγραφικού διαχωρισμού στην Ευρώπη, 
όσον αφορά την πρόσβαση σε γρήγορες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Παρά τη γενική 
αύξηση της ευρυζωνικής 
συνδεσιμότητας, 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 εξασφαλισθεί η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
θα πρέπει να είναι σύμφωνη 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.
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Τροπολογία 113
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Οι δραστηριότητες των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών συμβάλλουν στην εκπλήρωση 
ευρύτερων πολιτικών στους τομείς της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 
του πολιτισμού, της απασχόλησης, του 
περιβάλλοντος, της κοινωνικής και 
περιφερειακής συνοχής και της χωροταξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη κάλυψης των 
περιφερειακών χασμάτων στην ανάπτυξη και μιας γενικής βιομηχανικής πολιτικής που να 
στοχεύει στην αύξηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω μεγαλύτερων 
επενδύσεων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία 114
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Οι δραστηριότητες των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο πλαίσιο των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμβάλλουν 
στην εκπλήρωση ευρύτερων πολιτικών 
στους τομείς των στόχων δημόσιας 
πολιτικής, του πολιτισμού, της 
απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της 
κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής 
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ανάπτυξης και της χωροταξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη κάλυψης των 
περιφερειακών χασμάτων στην ανάπτυξη με στόχο την αύξηση της καινοτομίας και των 
επενδύσεων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία 115
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της τις απόψεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των 
επιχειρήσεων κατά τη λήψη αποφάσεων 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας μέσω 
της πραγματοποίησης αποτελεσματικών 
διαβουλεύσεων με στόχο τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και της αναλογικότητας. 
Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει λεπτομερή 
έγγραφα όσον αφορά τη διαβούλευση, 
αναπτύσσοντας τις διάφορες 
προτεινόμενες δράσεις, πρέπει δε να 
παρέχεται στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εύλογος χρόνος για να απαντήσουν. Η 
Επιτροπή αφού εξετάσει τις απαντήσεις, 
πρέπει να αιτιολογεί τη απόφασή της με 
μια δήλωση μετά τη σχετική 
διαβούλευση, η οποία θα περιγράφει τον 
τρόπο με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη 
οι απαντήσεις αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες οι αποφάσεις σε κοινοτικό επίπεδο να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ΕΡΑ 
και των φορέων των επιχειρήσεων· οι αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι διαφανείς και ανάλογες 
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προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Για τούτο είναι αναγκαία η τακτική διαβούλευση με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς της βιομηχανίας.

Η αναφορά στην Επιτροπή μπορεί να αντικατασταθεί με αναφορά στην ERG· βλέπε 
αιτιολόγηση των τροπολογιών στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 116
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Στόχος είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι ιδιαίτερες ανά τομέα εκ των προτέρων 
ρυθμίσεις, καθώς θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στην αγορά ώστε, τελικά, οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες να ρυθμίζονται 
μόνο από τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού. Είναι πολύ πιθανό ο 
ανταγωνισμός να αναπτυχθεί σε 
διαφορετικούς βαθμούς στις διάφορες 
αγορές και τις διάφορες περιοχές εντός 
των κρατών μελών. Για να εξασφαλισθεί 
η αναλογικότητα των ρυθμίσεων και η 
προσαρμογή τους σε ανόμοιες συνθήκες 
ανταγωνισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να είναι σε θέση α) να 
ορίζουν αγορές στη βάση εθνικής 
υποδιαίρεσης και/ή β) να αίρουν 
κανονιστικές υποχρεώσεις σε αγορές 
ή/και γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει 
πραγματικός ανταγωνισμός στην 
υποδομή, ακόμη και αν αυτές δεν 
προσδιορίζονται ως χωριστές αγορές. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιβάλλουν 
την από κοινού χρήση στοιχείων του 
δικτύου και των σχετικών 
εγκαταστάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η 
δημιουργία δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών.

Or. en
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Τροπολογία 117
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η προληπτική θέσπιση κατά τομέα 
κανόνων χρησιμεύει για τη μετάβαση από 
την προηγούμενη κατάσταση μονοπωλίου 
σε μια ανταγωνιστική αγορά δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών. Σε μια περίοδο όπου οι 
υπάρχοντες φορείς εκμετάλλευσης 
έλεγχαν την πρόσβαση σε μονοπωλιακά 
δίκτυα, η προληπτική ρύθμιση ήταν 
δικαιολογημένη, αν τα προβλήματα δεν 
ήταν δυνατόν να επιλυθούν μόνο με τη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, 
με τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα -
καλωδιακά δίκτυα και δίκτυα επόμενης 
γενιάς- η ανάγκη προληπτικής ρύθμισης 
θα είναι λιγότερο δικαιολογημένη. Όταν 
οι αιτούντες πρόσβαση έχουν επιλογή 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δικτύων 
πρόσβασης, η προληπτική ρύθμιση δεν 
δικαιολογείται πλέον. Η έννοια αυτή της 
σταδιακής κατάργησης δεν θα πρέπει 
πλέον να επικεντρώνεται στον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό στις κατάντη αγορές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά στην 
ύπαρξη ανταγωνισμού στην υποδομή 
(δοκιμή υποδομής). Αν διαπιστωθεί με 
βάση τη δοκιμή αυτή ότι υπάρχει 
ανταγωνισμός στην υποδομή, δεν θα 
πρέπει να συνεχιστεί η ειδική κατά τομέα 
προληπτική ρύθμιση, η δε νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού σε κοινοτικό και σε εθνικό 
επίπεδο θα πρέπει να εφαρμόζεται 
αποκλειστικά χωρίς εφαρμογή των τριών 
κριτηρίων, που επικεντρώνεται στον 
ανταγωνισμό σε κατάντη αγορές και την 
επιλογή μεταξύ προληπτικής ρύθμισης 
και νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η 
δοκιμή υποδομής δεν θα πρέπει να 
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εφαρμόζεται μόνο σε εθνικές αγορές αλλά 
και σε υποδιαιρέσεις εθνικών αγορών σε 
γεωγραφικές περιοχές όπου είναι εφικτός 
ο ανταγωνισμός στην υποδομή. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
ορίζουν τέτοιες γεωγραφικές και 
επιμέρους εθνικές αγορές λαμβάνοντας 
υπόψη την οικονομική σκοπιμότητα του 
ανταγωνισμού στα δίκτυα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή κατάργηση ήταν εξαιρετικά αργή και προσεκτική, παρόλο που ο μεταβατικός 
χαρακτήρας της προληπτικής κατά τομέα ρύθμισης είχε ήδη συμφωνηθεί από την αρχή. Υπό το 
φως των νέων προκλήσεων λόγω των δυνατοτήτων των δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς, η 
έννοια της σταδιακής κατάργησης πρέπει να αναδιατυπωθεί. Όπου υπάρχει ανταγωνισμός 
μεταξύ τουλάχιστον δύο εναλλακτικών δικτύων πρόσβασης -είτε σε εθνικό είτε σε 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο- δεν υπάρχει πλέον ανάγκη προληπτικής ρύθμισης κατά τομέα.

Τροπολογία 118
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Ενώ το τρέχον καθεστώς 
πρόσβασης για τα υπάρχοντα 
παραδοσιακά δίκτυα επικεντρώθηκε στη 
μετάβαση από τις μονοπωλιακές κατάντη 
αγορές σε αγορές με ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και σε μικρότερο βαθμό 
στην προώθηση του ανταγωνισμού με 
βάση την υποδομή, για τα δίκτυα 
πρόσβασης επόμενης γενιάς (δίκτυα 
NGA) χρειάζεται νέο καθεστώς 
πρόσβασης. Τέτοια δίκτυα θα 
δημιουργηθούν μόνο αν οι επενδυτές 
θελήσουν να πραγματοποιήσουν 
επενδύσεις με υψηλό κίνδυνο. Οι κίνδυνοι 
των επενδύσεων αυτών οφείλονται στο 
γεγονός ότι οι προτιμήσεις των 
καταναλωτών και η προθυμία τους να 
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πληρώνουν υψηλότερες τιμές για νέα, 
καινοτόμα προϊόντα είναι αβέβαια. 
Επιπλέον, το καθεστώς πρόσβασης για 
δίκτυα NGA έχει επίπτωση και στο 
συγκεκριμένο κίνδυνο. Συνεπώς, πρέπει 
να καθιερωθεί νέο καθεστώς πρόσβασης 
για δίκτυα NGA (NNAR), που να παρέχει 
κίνητρα για επενδύσεις σε νέα δίκτυα. Το 
νέο ρυθμιστικό περιβάλλον για τέτοιου 
είδους δίκτυα πρέπει να είναι προβλέψιμο 
και βιώσιμο. Θα πρέπει να προωθεί τον 
ανταγωνισμό στην υποδομή, να επιτρέπει 
την αποκόμιση ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων από επενδύσεις σε 
υποδομή και να προσφέρει επιλογές 
πρόσβασης για τους αιτούντες, 
διευρύνοντας και βελτιώνοντας με τον 
τρόπο αυτό τις επιλογές των 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς πρόσβασης που αναπτύχθηκε για την πρόσβαση σε υπάρχοντα παραδοσιακά 
δίκτυα θα εμπόδιζε -αν μεταφερόταν αυτούσιο στην πρόσβαση σε δίκτυα NGA- τις επενδύσεις 
σε τέτοια νέα δίκτυα. Συνεπώς, ένα νέο καθεστώς πρόσβασης για τα δίκτυα θα πρέπει να 
προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης κατά τρόπο που να μην επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις. 
Οι αιτούντες πρόσβαση θα πρέπει να επιλέγουν μεταξύ επιλογών μερισμού κινδύνου και 
επιλογών με ειδικά πλεονεκτήματα ως προς τους κινδύνους.

Τροπολογία 119
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο κοινοτικός μηχανισμός που παρέχει 
στην Επιτροπή το δικαίωμα να απαιτεί από
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
αποσύρουν σχεδιαζόμενα μέτρα 
αναφορικά με τον καθορισμό της αγοράς 
και φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
σημαντική ισχύ στην αγορά έχει 

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

συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη 
συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των συνθηκών στις οποίες 
είναι δυνατό να υπάρξει εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, στην οποία να 
υπάγονται οι φορείς εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες της Επιτροπής όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα διευρύνονται υπέρμετρα.
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Τροπολογία 120
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι εθνικές αγορές τηλεπικοινωνιών 
θα εξακολουθήσουν να διαφέρουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· οι αρμοδιότητες και 
οι γνώσεις των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και του BERT είναι ουσιαστικές 
για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού 
ευρωπαϊκού οικοσυστήματος στις αγορές 
και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, το 
ίδιο και η κατανόηση των εθνικών και 
περιφερειακών διαφορών και ο σεβασμός 
των απαιτήσεων της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 121
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η αναθεώρηση θα πρέπει να είναι 
απόρροια οικονομικής ανάλυσης της 
αγοράς βάσει της μεθοδολογίας του 
δικαίου περί ανταγωνισμού. Σκοπός είναι 
η προοδευτική μείωση της εκ των 
προτέρων κατά τομέα ρύθμισης, καθώς 
θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός στην 
αγορά. Ωστόσο, η προληπτική ρύθμιση 
μπορεί να εξακολουθήσει να είναι 
αναγκαία, λόγω της εμφάνισης νέων 
εμποδίων εισόδου από τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας. Είναι πολύ πιθανό ο 
ανταγωνισμός να αναπτυχθεί με 
διαφορετική ταχύτητα στα διάφορα 
τμήματα της αγοράς και τις διάφορες 
περιοχές εντός των κρατών μελών. Για να 
εξασφαλισθεί η αναλογικότητα των 
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ρυθμίσεων και η προσαρμογή τους σε 
ανόμοιες συνθήκες ανταγωνισμού, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι 
σε θέση να αίρουν κανονιστικές 
υποχρεώσεις στις συγκεκριμένες αγορές 
ή/και γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει 
ή αναμένεται πραγματικός ανταγωνισμός 
υποδομών, ακόμη και αν αυτές δεν 
προσδιορίζονται ως χωριστές αγορές. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
συντελεστές της αγοράς σε ανάλογες 
περιστάσεις αντιμετωπίζονται κατά 
τρόπο δίκαιο και παρόμοιο σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τον BERT, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την εναρμονισμένη και 
συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. Οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές και οι εθνικές αρχές 
στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού θα πρέπει, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
συντονίζουν τις ενέργειές τους ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται τα πλέον 
κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Η 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έχουν 
αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά τη 
διασύνδεση των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για 
τις βασικές τηλεπικοινωνίες, οι οποίες 
πρέπει επίσης να τηρούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη αφορά ειδικά προβλήματα διαφοράς ταχυτήτων στις 
εξελίξεις της αγοράς σε εθνικό και σε περιφερειακή επίπεδο. Για να διασφαλιστεί μια 
εναρμονισμένη και συνεπής προσέγγιση στα διάφορα κράτη μέλη, καθιερώνεται μηχανισμός που 
προβλέπει συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, 
της Επιτροπής και του BERT. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις έναντι του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
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Τροπολογία 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες να συνάπτουν συμφωνίες 
συνεργασίας, ώστε να γίνει δυνατή η 
απρόσκοπτη λειτουργία των 
επιγραμμικών υπηρεσιών και να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών. Ιδίως πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις που 
προμηθεύουν δίκτυα ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
οι λοιποί ενδιαφερόμενοι, ώστε να 
συνεργάζονται για την προώθηση νομίμου 
περιεχομένου και για την προστασία του 
επιγραμμικού περιεχομένου. Η 
συνεργασία του είδους αυτού, που 
εκτείνεται πέρα από το ρυθμιστικό 
πλαίσιο, χωρίς να το υπονομεύει, θα 
μπορούσε να λάβει την πρακτική μορφή, 
για παράδειγμα, των κωδίκων 
δεοντολογίας, που θα διαμορφώνονται 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη, μετά από 
μεταξύ τους διαβούλευση. Τέτοιοι 
κώδικες προβλέπονται ήδη κατ΄ αρχήν σε 
πολλά κοινοτικά νομοθετήματα, όπως 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο
(οδηγία 2000/31/ΕΚ, άρθρο 16), στην 
οδηγία σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
(οδηγία 2004/48/ΕΚ, άρθρο 17) και στην 
οδηγία σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων (οδηγία
95/46/ΕΚ, άρθρο 27). Μια τέτοια 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
έχει ουσιαστική σημασία για την 
προώθηση του επιγραμμικού 
περιεχομένου, και ιδίως του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού περιεχομένου, και για την 
απελευθέρωση του δυναμικού της 
κοινωνίας της πληροφορίας. 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή υπογραμμίζεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της καλής συνεργασίας μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών για την προώθηση του επιγραμμικού περιεχομένου και για την 
απελευθέρωση του δυναμικού της κοινωνίας της πληροφορίας.

Τροπολογία 123
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Όταν οι τελικοί χρήστες, 
ανεξαρτήτως τύπος ή κλίμακας, 
αναπτύσσουν ή αγοράζουν εφαρμογές 
λογισμικού, εφαρμογές λογισμικού 
ενσωματωμένες σε υλικές διατάξεις ή 
παραδοσιακό υλικό, και τις 
χρησιμοποιούν για τη μετάδοση φωνής 
χωρίς την παρέμβαση εξωτερικού 
παρόχου φωνητικών υπηρεσιών για την 
πραγματοποίηση φωνητικών 
τηλεπικοινωνιών σε επιχείρηση ή 
οργανισμό δημόσιας διοίκησης, στο 
πλαίσιο κλειστής ομάδας ή δημόσια, με 
οποιονδήποτε άλλον με τον οποίο το 
λογισμικό ή το υλικό επιτρέπει την 
επικοινωνία, οι τελικοί χρήστες είναι οι 
ίδιοι πάροχοι των φωνητικών 
τηλεπικοινωνιών τους, και δεν λαμβάνει 
χώρα παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Τούτο ισχύει και σε 
περίπτωση που: επιχείρηση ή οργανισμός 
δημόσιας διοίκησης διαθέτει μία ή 
περισσότερες πύλες στα παραδοσιακά 
φωνητικά δίκτυα, ή οι τελικοί χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων 
προσώπων, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι το άρθρο 2γ) της οδηγίας πλαισίου 2002/21/ΕΚ εξαιρεί την ιδία παροχή 
υπηρεσιών και ότι οι αυτοπροσφερόμενες VoIP, για παράδειγμα από μια επιχείρηση για δική 
της χρήση χωρίς τη μεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών, δεν αποτελεί υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Τροπολογία 124
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος δημόσιος πόρος. Θα πρέπει να ανήκει 
στα κράτη μέλη.  Τόσο η οικονομική όσο και η κοινωνική αξία του πρέπει να αντιμετωπίζονται 
αναλόγως και με ισορροπημένο τρόπο ώστε η διαχείρισή του να είναι αποτελεσματική.
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Τροπολογία 125
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 127
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος θα συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη 
τα θέματα πολιτιστικής πολυμορφίας και πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας.
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Τροπολογία 128
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της αποφυγής 
επιβλαβών παρεμβολών. Η βασική αυτή 
έννοια των επιβλαβών παρεμβολών πρέπει 
επομένως να οριστεί κατάλληλα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ρυθμιστική παρέμβαση 
περιορίζεται στον βαθμό που είναι 
απαραίτητος για την αποτροπή αυτών των 
παρεμβολών.

(17) Η διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της αποφυγής 
επιβλαβών παρεμβολών. Η βασική αυτή 
έννοια των επιβλαβών παρεμβολών πρέπει 
επομένως να οριστεί κατάλληλα, με 
συνεκτίμηση των διεθνώς 
συμφωνηθέντων σχεδίων 
ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η ρυθμιστική παρέμβαση περιορίζεται 
στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την 
αποτροπή αυτών των παρεμβολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση προς το άρθρο 2(ιθ)  της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Τα προβλήματα των επιβλαβών 
παρεμβολών αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους για την ανάγκη ύπαρξης εθνικών, 
περιφερειακών και διεθνών σχεδίων κατανομή συχνοτήτων. Δεδομένου ότι οι συχνότητες δεν 
περιορίζονται σε γεωγραφικές περιοχές, και υπερβαίνουν τα σύνορα της ΕΕ, πρέπει να 
τηρούνται οι διεθνείς και περιφερειακές δεσμευτικές συμφωνίες για την αποφυγή ή τον 
περιορισμό των παρεμβολών.

Τροπολογία 129
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Παρότι η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει αρμοδιότητα 
των κρατών μελών, ο συντονισμός σε 
κοινοτικό επίπεδο μπορεί να εξασφαλίσει 
στους χρήστες του ραδιοφάσματος τα 
πλήρη οφέλη της εσωτερικής αγοράς, 
αλλά και την αποτελεσματική 
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υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ σε 
διεθνές επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια κοινοτική προσέγγιση στο συντονισμό του ραδιοφάσματος, με σεβασμό της 
επικουρικότητας, μπορεί να επιτρέψει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και τον 
πολλαπλασιασμό της αξίας (όπως στην κινητή τηλεφωνία).

Τροπολογία 130
Gunnar Hökmark

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 βοηθήσουν να 
εξασφαλιστούν στους χρήστες του 
ραδιοφάσματος τα πλήρη οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς, αλλά και η 
αποτελεσματική υπεράσπιση των 
συμφερόντων της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να είναι χρήσιμη, δεν αποτελεί όμως τον μόνο τρόπο για 
την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς και τη διασφάλιση των 
συμφερόντων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Τροπολογία 131
Mary Honeyball

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 βοηθήσουν να 
εξασφαλιστούν στους χρήστες του 
ραδιοφάσματος τα πλήρη οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς, αλλά και η 
αποτελεσματική υπεράσπιση των 
συμφερόντων της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο μπορεί να φανεί χρήσιμη. Ωστόσο, άλλες μέθοδοι, όπως η 
τεχνολογική καινοτομία, μπορεί επίσης να βοηθήσουν στη δημιουργία πλεονεκτημάτων για την 
εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 132
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Συνιστά τη διεξαγωγή διάσκεψης 
κορυφής για το ραδιοφάσμα το 2010 με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών και τη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και όλων των 
ενδιαφερομένων. Η διάσκεψη κορυφής 
θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
αποσαφήνιση των ακόλουθων:
α) μεγαλύτερη συνοχή της ευρωπαϊκής 
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πολιτικής για το ραδιοφάσμα γενικότερα·
β) ελευθέρωση φάσματος για νέες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών μετά την 
ψηφιακή μετάβαση·
γ) δυσκολίες για ορισμένους τομείς ή για 
ειδικό εύρος ζώνης συχνοτήτων κατά τη 
διάρκεια της μετάβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφού φαίνεται δύσκολη η σύγκλιση των απόψεων των ενδιαφερομένων, μια διάσκεψη κορυφής 
το 2010 μπορεί να είναι η ιδανική λύση για την επίτευξη συναίνεσης. 

Τροπολογία 133
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία στο άρθρο 9 παρ. 4 της οδηγίας πλαισίου και για διεθνώς συντονισμένη 
διαχείριση συχνοτήτων.

Τροπολογία 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία.
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Τροπολογία 135
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Εξαιρέσεις στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
περιορίζονται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 
παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της τεχνολογικής ουδετερότητας μπορεί να οδηγήσει στη χρήση επίγειας, ιδιαίτερα 
κινητής, τεχνολογίας σε ζώνες χρησιμοποιούμενες για δορυφορικές υπηρεσίες. Μια τέτοια 
χρήση μπορεί να προκαλέσει περιττές παρεμβολές και να επηρεάσει αρνητικά τις δορυφορικές 
υπηρεσίες, θέτοντας σε κίνδυνο τις υπάρχουσες υπηρεσίες και υπονομεύοντας τις προοπτικές 
για μελλοντική ανάπτυξη και επενδύσεις στην ευρωπαϊκή δορυφορική βιομηχανία.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα δοθεί προτεραιότητα στις επίγειες χρήσεις σε σχέση με τις 
δορυφορικές, απαιτούνται διαρκής και αποτελεσματική τεχνική ρύθμιση, αδειοδότηση 
προσανατολισμένη στην τεχνολογία και αντικειμενικές και αμερόληπτες εξαιρέσεις.
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Τροπολογία 136
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εξαιρέσεις στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να 
περιορίζονται και να αιτιολογούνται από 
την ανάγκη αποφυγής επιβλαβών 

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

παρεμβολών, λόγου χάρη με την επιβολή 
μάσκας εκπομπών και στάθμης ισχύος, ή 
για την εξασφάλιση της προστασίας της 
δημόσιας υγείας με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ή την εξασφάλιση κατάλληλου 
μερισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως όπου 
η χρήση του υπάγεται μόνο σε γενικές 
άδειες, ή για τη συμμόρφωση προς στόχο 
γενικού συμφέροντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 138
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
προσφέρουν μέσω του ραδιοφάσματος με 
την επιφύλαξη μεταβατικών μέτρων για 
την προσαρμογή με κεκτημένα 
δικαιώματα. Εξάλλου η χρήση του 
ραδιοφάσματος μπορεί επίσης να 
εκχωρείται ρητώς για την παροχή 
συγκεκριμένης υπηρεσίας ή μέσω 
συγκεκριμένης τεχνολογίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
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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.

συνοχής, ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή στόχων 
πολιτικής που αφορούν τον πολιτισμό και 
τα μέσα επικοινωνίας όπως 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. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναγνωρίζεται 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. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν την 
εκχώρηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης με τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών που αφορούν το περιεχόμενο.

Τροπολογία 139
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως αναγνωρίζεται 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. 
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Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να παραχωρούν ατομικά 
δικαιώματα χρήσης, στη βάση δεσμεύσεων σχετικά με το περιεχόμενο που θα προσφέρεται σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Τροπολογία 140
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
προσφέρουν μέσω του ραδιοφάσματος με
την επιφύλαξη μεταβατικών μέτρων για 
την προσαρμογή με κεκτημένα 
δικαιώματα. Όπου είναι απαραίτητο και 
αναλογικό, πρέπει να επιτρέπονται 
εξαιρέσεις στην αρχή της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία, όπου απαιτείται η 
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή στόχων 
σε σχέση με την πολιτιστική πολιτική και 
την πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης, 
όπως η πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλομορφία και η πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων 
που είναι απαραίτητες για την προστασία 
της ασφάλειας της ζωής, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αποκλειστική 
χρήση ορισμένων υπηρεσιών, αλλά 
συνιστούν παραχώρηση προτεραιότητας 
ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 
ίδια ζώνη και άλλες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες, στο βαθμό του δυνατού.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναγνωρίζεται 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. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν την 
εκχώρηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης με τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών που αφορούν το περιεχόμενο.

Τροπολογία 141
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
προσφέρουν μέσω του ραδιοφάσματος με 
την επιφύλαξη μεταβατικών μέτρων για 
την διαχείριση κεκτημένων δικαιωμάτων, 
και των διατάξεων των εθνικών σχεδίων 
κατανομής συχνοτήτων και των 
κανονισμών ραδιοφωνίας της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). Πρέπει
να επιτρέπονται εξαιρέσεις στην αρχή της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
όπου απαιτείται η παροχή συγκεκριμένης 
υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
οι ανάγκες της εθνικής δημόσιας 
πολιτικής, ή για την κάλυψη σαφώς 
προσδιορισμένων στόχων γενικού 
συμφέροντος, όπως, για παράδειγμα, η 
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σε σχέση με την πολιτιστική πολιτική και 
την πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης, 
όπως η πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλομορφία και η πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων 
που είναι απαραίτητες για την προστασία 
της ασφάλειας της ζωής, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αποκλειστική 
χρήση ορισμένων υπηρεσιών, αλλά 
συνιστούν παραχώρηση προτεραιότητας 
ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 
ίδια ζώνη και άλλες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες, στο βαθμό του δυνατού. 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.

ασφάλεια της ζωής, η ανάγκη προαγωγής 
της κοινωνικής, περιφερειακής και 
εδαφικής συνοχής, η αποδοτική χρήση 
των ραδιοσυχνοτήτων και η 
αποτελεσματική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή στόχων 
σε σχέση με την εθνική πολιτική για τον 
πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και την 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, ή για την 
εξασφάλιση της επίτευξης των παραπάνω 
στόχων, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα κατά πόσο οι ραδιοσυχνότητες μπορούν να χορηγούνται κατά τρόπο ουδέτερο ως 
προς την υπηρεσία πρέπει να εξαρτάται από μια εύλογη στάθμιση δημοσίου συμφέροντος και 
εμπορικής αξίας. Στην πράξη, η Επιτροπή υιοθετεί την προσέγγιση αυτή π.χ. στην ανακοίνωσή 
της για το ψηφιακό μέρισμα, στην οποία προτείνει την υπαγωγή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε 
συγκεκριμένες (υπό) ζώνες φάσματος.
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Τροπολογία 143
Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
προσφέρουν μέσω του ραδιοφάσματος με 
την επιφύλαξη μεταβατικών μέτρων για 
την προσαρμογή με κεκτημένα 
δικαιώματα. Όπου είναι απαραίτητο και 
αναλογικό, πρέπει να επιτρέπονται 
εξαιρέσεις στην αρχή της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία, όπου απαιτείται η 
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
συνοχής, η καλύτερη πρόσβαση στην 
κοινωνία της πληροφορίας για όλους τους 
πολίτες ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
χρήσης ραδιοφάσματος. Στον στόχο της 
καλύτερης πρόσβασης στην κοινωνία των 
πολιτών για όλους τους πολίτες, 
περιλαμβάνεται και ο εφοδιασμός των 
περιοχών της υπαίθρου με υπηρεσίες 
κινητών ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και η συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας των κινητών υπηρεσιών και 
της ευρυζωνικότητας. 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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη, την καινοτομία και 
την κοινωνική ευημερία. Μια αποδοτική ευρυζωνική υποδομή στις περιοχές της υπαίθρου, η 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η ύπαρξη ανταγωνισμού στις υποδομές αποτελούν 
στοιχεία σημαντικά για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας για 
όλους τους πολίτες. Συνεπώς, πρέπει να είναι δυνατή η παρέκκλιση από την αρχή της 
ουδετερότητας των υπηρεσιών, για την επίτευξη αυτού του στόχου δημοσίου συμφέροντος, και η 
παραχώρηση φάσματος στις ζώνες κάτω του 1 GHz για την προσφορά κινητών υπηρεσιών.

Τροπολογία 144
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πολίτες ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
χρήσης ραδιοφάσματος. Στον στόχο της 
καλύτερης πρόσβασης στην κοινωνία των 
πολιτών για όλους τους πολίτες, 
περιλαμβάνεται και ο εφοδιασμός των 
περιοχών της υπαίθρου με υπηρεσίες 
κινητών ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και η συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας των κινητών υπηρεσιών και 
της ευρυζωνικότητας. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει καίρια σημασία για την επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης, την καινοτομία και την κοινωνική ευημερία στην Ευρώπη. Μια αποδοτική 
ευρυζωνική υποδομή στις περιοχές της υπαίθρου, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών, η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών και η ύπαρξη ανταγωνισμού στις 
υποδομές αποτελούν στοιχεία σημαντικά για την εξασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης στην 
κοινωνία της πληροφορίας για όλους τους πολίτες.
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Τροπολογία 146
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή αποσαφηνίζεται το κείμενο όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 147
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\725135EL.doc 61/109 PE407.629v01-00

EL

νομοθεσία. πεδίου εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους την 
πολιτιστική σημασία ορισμένων 
υπηρεσιών και συστημάτων για τις 
βασιζόμενες στα πολυμέσα 
οπτικοακουστικές και απευθείας 
μεταδόσεις, καθώς και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει το ψηφιακό μέρισμα για νέες 
τεχνολογίες και νέους φορείς, στην 
προοπτική αυτή.

Or. en

Τροπολογία 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
και του χαρακτήρα κάθε εξαίρεσης που 
αφορά την προαγωγή της γλωσσικής και 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 
πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία. Κατά τον καθορισμό αυτόν, 
τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη τους την πολιτιστική σημασία των 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και των ασύρματων μικροφωνικών 
συστημάτων για τις βασιζόμενες στα 
πολυμέσα οπτικοακουστικές και 
απευθείας μεταδόσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές όσο και οι παραγωγές των μέσων ενημέρωσης 
σε συνδυασμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα εκδηλώσεις διεθνούς 
χαρακτήρα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εξαρτώνται από αξιόπιστες συχνότητες μετάδοσης. 
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Τροπολογία 150
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
και του χαρακτήρα κάθε εξαίρεσης που 
αφορά την προαγωγή της γλωσσικής και 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 
πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να 
προσαρμοσθούν κατάλληλα προς τους 
λοιπούς στόχους δημοσίου συμφέροντος 
που απαριθμούνται στην αιτιολογική 
σκέψη 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας περιλαμβάνονται στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Συνεπώς, τα κράτη μέλη έχουν αναμφίβολα το δικαίωμα να 
ορίζουν εξαιρέσεις από την αρχή της ουδετερότητας των υπηρεσιών. Ωστόσο, ο στόχος αυτός 
δεν δεν υπερβαίνει σε σπουδαιότητα τους άλλους στόχους δημοσίου συμφέροντος που 
σημειώνονται στην αιτιολογική σκέψη 22. Η τροπολογία αποσαφηνίζει την ανάγκη για μια 
προσεκτική ισορροπία μεταξύ αυτών των ισότιμων στόχων δημοσίου συμφέροντος. Ο,τιδήποτε 
άλλο δεν θα ήταν συμβατό με μια βασική αρχή της κοινοτικής νομοθεσίας, δηλαδή την αρχή της 
αναλογικότητας.

Τροπολογία 151
Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
και του χαρακτήρα κάθε εξαίρεσης που 

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

αφορά την προαγωγή της γλωσσικής και 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 
πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να 
προσαρμοσθούν κατάλληλα προς τους 
λοιπούς στόχους δημοσίου συμφέροντος 
που απαριθμούνται στην αιτιολογική 
σκέψη 22.

Or. en

Τροπολογία 152
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το πεδίο και τη φύση των 
εξαιρέσεων που εφαρμόζουν στην εθνική πολιτική τους για τα οπτικοακουστικά μέσα και τα 
μέσα επικοινωνίας.
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Τροπολογία 153
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής συνοχής με  τις τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 6.1.

Τροπολογία 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής συνοχής με τις αρχές της ουδετερότητας ως προς την τεχνολογία και τις 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 155
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένης της επίδρασης των 
εξαιρέσεων στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Επιτροπή 
πρέπει να είναι σε θέση να εναρμονίζει 
πεδίο εφαρμογής και χαρακτήρα των 
ενδεχόμενων εξαιρέσεων από τις αρχές 
της ουδετερότητας τεχνολογίας και 
υπηρεσιών εκτός όσων αποβλέπουν στην 
εξασφάλιση πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα μέσα 
επικοινωνίας, όσον αφορά 
εναρμονισμένους τεχνικούς όρους για τη 
διάθεση και αποδοτική χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων βάσει της απόφασης 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Μαρτίου 2002 σχετικά με κανονιστικό 
πλαίσιο για την πολιτική του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (απόφαση για το 
ραδιοφάσμα)1.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση της νομικής συνοχής με την πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 9γ.

                                               
1 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 1.



PE407.629v01-00 66/109 AM\725135EL.doc

EL

Τροπολογία 156
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για σκοπούς της εσωτερικής αγοράς
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ενδέχεται 
επίσης να απαιτηθεί εναρμόνιση σε 
κοινοτικό επίπεδο της ταυτοποίησης 
ζωνών εμπορεύσιμων ραδιοσυχνοτήτων, 
των όρων εμπορευσιμότητας ή 
μετάβασης σε εμπορεύσιμα δικαιώματα 
σε συγκεκριμένες ζώνες, του ελάχιστου 
μορφότυπου για εμπορεύσιμα 
δικαιώματα, των απαιτήσεων για την 
εξασφάλιση της κεντρικής διάθεσης, της 
προσβασιμότητας και της αξιοπιστίας των 
απαραίτητων υπηρεσιών για εμπορία 
ραδιοφάσματος, καθώς και των 
απαιτήσεων για την προστασία του 
ανταγωνισμού και για την αποτροπή 
αποθεματοποίησης (δέσμευσης) 
ραδιοφάσματος. Πρέπει, κατά συνέπεια, 
να δοθούν στην Επιτροπή εξουσίες 
θέσπισης εκτελεστικών μέτρων για την εν 
λόγω εναρμόνιση. Στα εν λόγω 
εκτελεστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη το κατά πόσο έχουν 
χορηγηθεί μεμονωμένα δικαιώματα σε 
εμπορική ή σε μη εμπορική βάση.

(27) Για σκοπούς της εσωτερικής αγοράς 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ενδέχεται 
επίσης να απαιτηθεί η ταυτοποίηση ζωνών 
εμπορεύσιμων ραδιοσυχνοτήτων, των 
απαιτήσεων για την εξασφάλιση της 
κεντρικής διάθεσης, της προσβασιμότητας, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
προστασία του ανταγωνισμού και για την 
αποτροπή αποθεματοποίησης (δέσμευσης) 
ραδιοφάσματος. Είναι συνεπώς δυνατό, 
σύμφωνα με την απόφαση για το 
ραδιοφάσμα (676/2002/ΕΚ), να δοθούν 
στην Επιτροπή εξουσίες θέσπισης 
εκτελεστικών μέτρων για την εν λόγω 
εναρμόνιση. Στα εν λόγω εκτελεστικά 
μέτρα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη το κατά πόσο έχουν χορηγηθεί 
μεμονωμένα δικαιώματα σε εμπορική ή σε 
μη εμπορική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία μέτρα για τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το ραδιοφάσμα.
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Τροπολογία 157
Gabriele Albertini

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, χωρίς να θίγονται 
υπάρχουσες υπηρεσίες. Εξάλλου, για να 
δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών 
και ατόμων με αναπηρίες, να έχουν 
πρόσβαση σε ουσιώδεις υπηρεσίες, όπως 
οι διασυνοριακές υπηρεσίες πληροφοριών 
καταλόγου, πρέπει οι εξουσίες της 
Επιτροπής για θέσπιση εκτελεστικών 
μέτρων να περιλαμβάνουν επίσης, όπου 
απαιτείται, τη λήψη μέτρων για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
πρόσβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η εναρμόνιση της αριθμοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για 
την παροχή νέων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρνητική για τομείς 
που, όπως οι πληροφορίες καταλόγου, έχουν ελευθερωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί μια τέτοια 
εναρμόνιση.

Οι πληροφορίες καταλόγου θεωρούνται ουσιώδες μέσο πρόσβασης, σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας για την καθολική πρόσβαση. Η ικανότητα ενός ευρωπαίου 
πολίτη να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη και να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στον συνήθη 
πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, έτσι ώστε να μπορεί αποκτά πληροφορίες στην 
εθνική γλώσσα του, είναι κεφαλαιώδης για την προώθηση της ενιαίας αγοράς.
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Τροπολογία 158
Stefano Zappalà

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, χωρίς να θίγονται 
υπάρχουσες υπηρεσίες. Εξάλλου, για να 
δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών 
και ατόμων με αναπηρίες, να έχουν 
πρόσβαση σε ουσιώδεις υπηρεσίες, όπως 
οι διασυνοριακές υπηρεσίες πληροφοριών 
καταλόγου, πρέπει οι εξουσίες της 
Επιτροπής για θέσπιση εκτελεστικών 
μέτρων να περιλαμβάνουν επίσης, όπου 
απαιτείται, τη λήψη μέτρων για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
πρόσβασης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η εναρμόνιση της αριθμοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για 
την παροχή νέων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρνητική για τομείς 
που, όπως οι πληροφορίες καταλόγου, έχουν ελευθερωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί μια τέτοια 
εναρμόνιση.

Οι πληροφορίες καταλόγου θεωρούνται ουσιώδες μέσο πρόσβασης, σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας για την καθολική πρόσβαση. Η ικανότητα ενός ευρωπαίου 
πολίτη να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη και να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στον συνήθη 
πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, έτσι ώστε να μπορεί αποκτά πληροφορίες στην
εθνική γλώσσα του, είναι κεφαλαιώδης για την προώθηση της ενιαίας αγοράς.
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Τροπολογία 159
Patrizia Toia

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 ουσιώδεις υπηρεσίες, όπως οι 
διασυνοριακές υπηρεσίες πληροφοριών 
καταλόγου, πρέπει οι εξουσίες της 
Επιτροπής για θέσπιση εκτελεστικών 
μέτρων να περιλαμβάνουν επίσης, όπου 
απαιτείται, τη λήψη μέτρων για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
πρόσβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.
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Τροπολογία 160
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
κατόχους δικαιωμάτων διέλευσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος ή εγκατάσταση 
νέου δικτύου κατά περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο τρόπο και ανεξάρτητα από κάθε 
υποχρέωση φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά να παραχωρεί 
πρόσβαση στο δικό του δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση 
να επιβάλλουν, κατά περίπτωση, μερισμό 
αγωγών, ιστών και κεραιών, την είσοδο σε 
κτίρια και καλύτερο συντονισμό τεχνικών 
έργων. Ο βελτιωμένος μερισμός ευκολιών 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό και να μειώσει το συνολικό 
χρηματοοικονομικό και περιβαλλοντικό 
κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης 
υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
τις επιχειρήσεις. Ο μερισμός των αγωγών 
πρέπει να επεκταθεί, ώστε να καλύψει 
όλες τις δημόσιες υποδομές (π.χ. νερό, 
αποχέτευση, ηλεκτρισμός, αέριο), μέσω 
των οποίων μπορούν να επεκταθούν οι 
υποδομές των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ώστε να διαμορφωθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να 
βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών.

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 
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τηλεπικοινωνιών, αλλά και όλες τις υπόλοιπες δημόσιες υποδομές (π.χ. αγωγούς ηλεκτρισμού 
αερίου, αποχέτευσης) θα επιτρέψει σε περρισότερους από έναν φορείς να έχουν πρόσβαση σε 
υποδομές, μέσω των οποίων θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Όλοι οι αγωγοί πρέπει να 
υπόκεινται στην ίδια ρυθμιστική προσέγγιση, ώστε οι όροι του ανταγωνισμού να είναι ισότιμοι.

Τροπολογία 161
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



PE407.629v01-00 72/109 AM\725135EL.doc

EL

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. Οι αγωγοί πρέπει να 
υπόκεινται στην ίδια ρυθμιστική προσέγγιση, ώστε οι όροι του ανταγωνισμού να είναι ισότιμοι.

Τροπολογία 162
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(31) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
κατόχους δικαιωμάτων διέλευσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος ή εγκατάσταση 
νέου δικτύου κατά τρόπο δίκαιο, 
αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο 
και ανεξάρτητα από κάθε υποχρέωση 
φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά να παραχωρεί πρόσβαση στο 
δικό του δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ενώ οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 
επιβάλλουν, κατά περίπτωση, μερισμό 
στοιχείων του δικτύου και συνδεδεμένων 
υποδομών, όπως 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, και ιδίως της ανάπτυξης 
νέων δικτύων πρόσβασης με τη χρήση 
οπτικών ινών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι ιδίως σε θέση να 
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επιβάλουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
την υποχρέωση να καταθέτουν μια 
προσφορά αναφοράς για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης στους αγωγούς τους κατά 
τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις τροποποιήσεις στο άρθρο 12. Οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στους αγωγούς των φορέων με σημαντική ισχύ στην αγορά, κατά τρόπο 
δίκαιο και αμερόληπτο. Αυτό θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό στις υποδομές και τη μετάβαση 
σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Για την ανάπτυξη νέων δικτύων, ο μερισμός στοιχείων 
του δικτύου και των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση και 
να μειώσουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

Τροπολογία 163
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η αξιόπιστη και ασφαλής επικοινωνία 
πληροφοριών μέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καταλαμβάνει διαρκώς 
κεντρικότερη θέση στο σύνολο της 
οικονομίας και της κοινωνίας εν γένει. Ο 
σύνθετος χαρακτήρας των συστημάτων, 
τεχνικές αστοχίες ή ανθρώπινα λάθη, 
ατυχήματα ή προσβολές ενδέχεται να 
έχουν συνέπειες για τη λειτουργία και τη 
διάθεση των υλικών υποδομών που 
παρέχουν υπηρεσίες καθοριστικής 
σημασίας για την ευημερία των ευρωπαίων 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει 
συνεπώς να προωθούν την ακεραιότητα 
και την ασφάλεια των δημόσιων 
επικοινωνιακών δικτύων. Η Αρχή πρέπει 
να συμβάλλει στην επίτευξη βελτιωμένου 
επιπέδου ασφάλειας ηλεκτρονικών 

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

επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές και 
προάγοντας την ανταλλαγή βέλτιστης 
πρακτικής. Τόσο ο ENISA όσο και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων εξουσιών για 
απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης ώστε 
να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το επίπεδο 
της ασφάλειας δικτύων ή υπηρεσιών, 
καθώς επίσης και περιεκτικά και αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με τρέχοντα συμβάντα 
ασφάλειας που είχαν σημαντικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 
Έχοντας υπόψη ότι η επιτυχής εφαρμογή 
επαρκούς βαθμού ασφάλειας δεν πρόκειται 
για ενέργεια που πραγματοποιείται άπαξ 
αλλά για συνεχή διαδικασία εφαρμογής, 
ανασκόπησης και επικαιροποίησης, πρέπει 
να απαιτείται από τους παρόχους δικτύου 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να λαμβάνουν μέτρα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
ασφάλειάς τους σύμφωνα με τους 
κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη το πλέον προηγμένο 
τεχνολογικό επίπεδο των εν λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ENISA θα συνεχίσει να είναι ο μόνος αρμόδιος όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και 
των υπηρεσιών.

Τροπολογία 164
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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. Ο ENISA πρέπει να 
συμβάλλει στην εναρμόνιση των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας παρέχοντας την 
εμπειρογνωμοσύνη της. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν την 
εξουσία να εκδίδουν δεσμευτικές οδηγίες 
αναφορικά με τεχνικά μέτρα εφαρμογής 
που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο. Για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους πρέπει να διαθέτουν 
εξουσία για διερεύνηση και επιβολή 
κυρώσεων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ENISA θα συνεχίσει να είναι ο μόνος αρμόδιος όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και 
των υπηρεσιών.

Τροπολογία 165
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
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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.

βιομηχανίας δεν καταφέρνουν να 
επιτύχουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας 
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

Αιτιολόγηση

Η απόδοση στις ΕΡΑ και στην προτεινόμενη Αρχή εξουσιών εφαρμογής προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια δεν θα δώσει έγκαιρες και αποτελεσματικές λύσεις. Πρέπει να 
ισχύσει ένα μοντέλο επιστροφής δαπανών, όταν η Επιτροπή κρίνει αναγκαία την υλοποίηση 
τεχνικών μέτρων εφαρμογής. Αυτό θα προσφέρει επίσης τα κατάλληλα κίνητρα στη βιομηχανία, τους 
ρυθμιστικούς φορείς και την Επιτροπή για την ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων ασφάλειας μέσω 
αυτορρυθμιστικών μηχανισμών της βιομηχανίας.

Τροπολογία 167
Erika Mann

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 

(43) Ο σκοπός του λειτουργικού 
διαχωρισμού, όπου ο καθετοποιημένος 
φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να 
καθιερώσει λειτουργικά διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, προορίζεται για 
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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 
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 

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 θα μπορούσε να έχει τη 
δυνατότητα βελτίωσης του ανταγωνισμού 
σε διάφορες σχετικές αγορές, μειώνοντας 
σημαντικά το κίνητρο για διακριτική 
μεταχείριση και καθιστώντας ευκολότερη 
την επαλήθευση και επιβολή της 
συμμόρφωσης με υποχρεώσεις 
αμεροληψίας. Για την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά οι προτάσεις 
λειτουργικού διαχωρισμού πρέπει να 
εγκρίνονται εκ των προτέρων από την 
Επιτροπή.
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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

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός αποτελεί ήδη αποδεκτή πραγματικότητα σε ορισμένα κράτη μέλη. 
Η επιβολή διορθωτικών μέτρων σε "εξαιρετικές περιπτώσεις" είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, θα 
πρέπει όμως να επανεξετασθεί το 2014, κατά τη στιγμή της αναθεώρησης. Τότε θα γίνεται 
καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο ο λειτουργικός διαχωρισμός θα οδηγήσει σε 
βελτίωση του ανταγωνισμού και, ταυτόχρονα, θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
νέες υποδομές.

Τροπολογία 168
Ivo Belet

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 και επιβολή της 
συμμόρφωσης με υποχρεώσεις 

(43) Ο σκοπός του λειτουργικού 
διαχωρισμού, όπου ο καθετοποιημένος 
φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να 
καθιερώσει λειτουργικά διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, προορίζεται για 
την εξασφάλιση, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου τα ισχύοντα 
διορθωτικά μέτρα αδυνατούν να 
επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 8 της οδηγίας πλαισίου, της 
παροχής προϊόντων με πλήρως ισότιμη 
πρόσβαση σε όλους του κατάντη φορείς 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των κατάντη τμημάτων του ίδιου του 
καθετοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. 
Ενδεχομένως δικαιολογείται ως 
επανορθωτικό μέτρο όπου έχει αποδειχθεί
μόνιμη αδυναμία επίτευξης 
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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.

αποτελεσματικής αμεροληψίας (απουσίας 
διακρίσεων) σε διάφορες από τις σχετικές 
αγορές, και όπου υπάρχει περιορισμένη ή 
καθόλου προοπτική ανταγωνισμού 
υποδομής εντός εύλογου χρονικού 
ορίζοντα, αφού έχουν εφαρμοσθεί ένα ή 
περισσότερα επανορθωτικά μέτρα που 
προηγουμένως θεωρούνταν ενδεδειγμένα, 
σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών της 
Κοινότητας για την θέσπιση και επιβολή 
υποχρεώσεων για τη μη εφαρμογή 
διακρίσεων. Κατά την αξιολόγηση των 
προοπτικών για τον ανταγωνισμό στις 
υποδομές, θα πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη ο υπάρχων ανταγωνισμός στις 
υποδομές σε ορισμένα γεωγραφικά 
τμήματα μιας περιοχής στην οποία 
πρόκειται να εφαρμοσθεί ο λειτουργικός 
διαχωρισμός, καθώς και οι τεχνολογικές 
εξελίξεις που έχουν κάνει δυνατό τον 
ανταγωνισμό στις υποδομές υπό 
συγκρίσιμες συνθήκες σε άλλες περιοχές.
Ακόμη, είναι, 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 



PE407.629v01-00 80/109 AM\725135EL.doc

EL

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

Τροπολογία 169
Paul Rübig

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 
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 

(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 
και επιβολή της συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις αμεροληψίας. Ίσως 
δικαιολογείται ως επανορθωτικό μέτρο 
όπου θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
επίτευξη αποτελεσματικής αμεροληψίας 
(απουσίας διακρίσεων) σε διάφορες 
αγορές, και όπου υπάρχει περιορισμένη ή 
καθόλου προοπτική πραγματικού 
ανταγωνισμού εντός εύλογου χρονικού 
ορίζοντα. Είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό 
να εξασφαλιστεί ότι η επιβολή της 
διαφυλάσσει τα συμφέροντα της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης να επενδύσει 



AM\725135EL.doc 81/109 PE407.629v01-00

EL

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.

στο δίκτυό της και ότι δεν συνεπάγεται 
δυνητικά αρνητικά αποτελέσματα στην 
ευημερία των καταναλωτών. Για την 
επιβολή της απαιτείται ανάλυση κάποιας 
σημαντικής αγοράς που συνδέεται 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

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να αποτελέσει μέσο που θα απλουστεύσει την 
επιβολή από τις Αρχές, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν χρήση 
του μέτρου αυτού σε μια μακρόπνοη βάση (σε περιπτώσεις σοβαρών και μακροχρόνιων 
εμποδίων) 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 σημαντική μια 
αναφορά στον "αποτελεσματικό" ανταγωνισμό, εφόσον θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος 
ανταγωνισμός στην υποδομή, χωρίς αυτός να είναι αρκετός για μια αποτελεσματική συγκράτηση 
(όπως στο ΗΒ).
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Τροπολογία 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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 
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 

(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 
και επιβολή της συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις αμεροληψίας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογηθεί ως 
επανορθωτικό μέτρο όπου θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην επίτευξη αποτελεσματικής 
αμεροληψίας (απουσίας διακρίσεων) σε 
διάφορες αγορές, και όπου υπάρχει 
περιορισμένη ή καθόλου προοπτική 
πραγματικού ανταγωνισμού εντός εύλογου 
χρονικού ορίζοντα. 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 
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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.

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

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 (σε περιπτώσεις 
σοβαρών και μακροχρόνιων εμποδίων) 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 σημαντική μια αναφορά στον "αποτελεσματικό" ανταγωνισμό, εφόσον θα μπορούσε να 
υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός στην υποδομή, χωρίς αυτός να είναι αρκετός για μια 
αποτελεσματική συγκράτηση του δεσπόζοντος φορέως (όπως στο ΗΒ).

Τροπολογία 171
Mary Honeyball

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 

(43) Ο σκοπός του λειτουργικού 
διαχωρισμού, όπου ο καθετοποιημένος 
φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να 
καθιερώσει λειτουργικά διακριτές 



PE407.629v01-00 84/109 AM\725135EL.doc

EL

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 
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 

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 
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 πραγματικού ανταγωνισμού 
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 
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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.

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

Τροπολογία 172
Patrizia Toia

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 
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 

(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 
και επιβολή της συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις αμεροληψίας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογηθεί ως 
επανορθωτικό μέτρο όπου θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην επίτευξη αποτελεσματικής 
αμεροληψίας (απουσίας διακρίσεων) σε 
διάφορες αγορές, και όπου υπάρχει 
περιορισμένη ή καθόλου προοπτική 
πραγματικού ανταγωνισμού εντός εύλογου 
χρονικού ορίζοντα. Είναι, ωστόσο, πολύ 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η επιβολή 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εναρμόνισης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, παρότι εκτελεστικής φύσεως, έχουν 
ως στόχο τη ρύθμιση καίριων πτυχών της διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Είναι, συνεπώς, 
πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί η εναρμονιστική δραστηριότητα της Επιτροπής με μια 
λεπτομερή αξιολόγηση της τεχνικής και επιχειρησιακής σκοπιμότητας και των συνεπειών των 
μέτρων αυτών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους διεθνείς τεχνικούς 
οργανισμούς, όπως οι CETR/ECC και ETSI. Επιπλέον, οι αρχές της "καλύτερης 
ρύθμισης"επιβάλλουν στην Επιτροπή να ενεργήσεικατά τρόπο διαφανή και να συμβουλευθεί σε 
βάθος τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς.
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Τροπολογία 173
Rebecca Harms

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 
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 

(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 
και επιβολή της συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις αμεροληψίας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογηθεί ως 
επανορθωτικό μέτρο όπου θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην επίτευξη αποτελεσματικής 
αμεροληψίας (απουσίας διακρίσεων) σε 
διάφορες αγορές, και όπου υπάρχει 
περιορισμένη ή καθόλου προοπτική 
πραγματικού ανταγωνισμού εντός εύλογου 
χρονικού ορίζοντα. 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 
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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.

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

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 (σε 
περιπτώσεις σοβαρών και μακροχρόνιων εμποδίων) και όχι μόνο μετά από μια μακροχρόνια 
αποτυχία της επιβολής.

Τροπολογία 174
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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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 
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 

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 
και επιβολή της συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις αμεροληψίας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογηθεί ως 
επανορθωτικό μέτρο, όπου 
διαπιστώνονται εμπόδια στην
αποτελεσματική αμεροληψία (απουσία
διακρίσεων) σε διάφορες από τις σχετικές 
αγορές, και όπου υπάρχει περιορισμένη ή 
καθόλου προοπτική πραγματικού 
ανταγωνισμού 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 
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υπηρεσιών. Για την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά οι προτάσεις 
λειτουργικού διαχωρισμού πρέπει να 
εγκρίνονται εκ των προτέρων από την 
Επιτροπή.

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να αποτελέσει μέσο που θα απλουστεύσει 
την επιβολή από τις Αρχές, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν 
χρήση του μέτρου αυτού σε μια μακρόπνοη βάση (σε περιπτώσεις σοβαρών και 
μακροχρόνιων εμποδίων) 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 
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 178
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ενώ σε ορισμένες περιστάσεις είναι 
ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 
εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 
σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων όπως η 
διατερματική συνδετικότητα ή η 
διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, είναι 
ωστόσο απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι 
τέτοιες υποχρεώσεις επιβάλλονται σε 
συμμόρφωση με το πλαίσιο των 
κανονιστικών ρυθμίσεων και, ειδικότερα, 
με τις διαδικασίες κοινοποίησης που 
προβλέπονται σε αυτόν.

(46) Ενώ σε ορισμένες περιστάσεις είναι 
ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 
εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 
σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων όπως η 
διατερματική συνδετικότητα ή η 
διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, ή στην 
προώθηση της αποδοτικότητας, του 
βιώσιμου ανταγωνισμού και της 
μεγιστοποίησης του οφέλους για τους 
καταναλωτές, είναι ωστόσο απαραίτητο 
να εξασφαλίζεται ότι τέτοιες υποχρεώσεις 
επιβάλλονται σε συμμόρφωση με το 
πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων και, 
ειδικότερα, με τις διαδικασίες 
κοινοποίησης που προβλέπονται σε αυτόν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή τη στιγμή, οι φορείς εκμετάλλευσης πρόσβασης που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, χρεώνουν 
υπέρογκες τιμές για να συνδέσουν κλήσεις πληροφοριών καταλόγου και επίσης παρακωλύουν 
την ικανότητα των παρόχων πληροφοριών καταλόγου να ορίζουν τις δικές τους τιμές λιανικής. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης πρόσβασης δεν δικαιολογούνται να χρεώνουν διαφορετικά τα άλλα 
παρόμοια προϊόντα διασύνδεσης που αφορούν τη μεταφορά δεδομένων προς και από σημεία 
διασύνδεσης. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπισθούν έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στους τελικούς χρήστες να απολαύσουν τα πλήρη οφέλη του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου και να επιτραπεί η πλήρης άρση των ρυθμίσεων στις λιανικές 
καθολικές υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.

Τροπολογία 179
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η Επιτροπή έχει την εξουσία 
εφαρμογής εκτελεστικών μέτρων με σκοπό 
την προσαρμογή των όρων πρόσβασης σε 
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, οι οποίες ορίζονται στο 
παράρτημα I, με τις εξελίξεις στις αγορές 
και την τεχνολογία. Τούτο ισχύει επίσης 
για τον ελάχιστο κατάλογο θεμάτων, στο 
παράρτημα II, τα οποία πρέπει να 
δημοσιευθούν για την κάλυψη της 
υποχρέωσης της διαφάνειας. 

(47) Η Επιτροπή έχει την εξουσία 
εφαρμογής εκτελεστικών μέτρων με σκοπό 
την προσαρμογή των όρων πρόσβασης σε 
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, οι οποίες ορίζονται στο 
παράρτημα I, με τις εξελίξεις στις αγορές 
και την τεχνολογία. Τούτο ισχύει επίσης 
για τον ελάχιστο κατάλογο θεμάτων, στο 
παράρτημα II, τα οποία πρέπει να 
δημοσιευθούν για την κάλυψη της 
υποχρέωσης της διαφάνειας. Επιπλέον, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
επιβάλλει συνολικές υποχρεώσεις 
προσφοράς διασυνδέσεων στους φορείς 
εκμετάλλευσης που ελέγχουν την 
πρόσβαση στους τελικούς καταναλωτές, 
ώστε να εξασφαλίζεται στους τελικούς 
καταναλωτές το πλήρες όφελος του 
ανταγωνισμού στις υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου. Οι υπηρεσίες 
αυτές αποτελούν καίριο εργαλείο για τη 
χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
για τους ηλικιωμένους και τους 
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ανάπηρους χρήστες. Τέτοια συνολικά 
μέτρα είναι ιδιαίτερα σκόπιμα εκεί όπου 
μπορούν να κάνουν δυνατή την άρση της 
ρύθμισης στις καθολικές υπηρεσίες σε 
επίπεδο λιανικής και να επιτρέψουν τη 
μετάβαση προς ένα πλήρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Τροπολογία 180
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η Επιτροπή έχει την εξουσία 
εφαρμογής εκτελεστικών μέτρων με σκοπό 
την προσαρμογή των όρων πρόσβασης σε 
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, οι οποίες ορίζονται στο 
παράρτημα I, με τις εξελίξεις στις αγορές 
και την τεχνολογία. Τούτο ισχύει επίσης 
για τον ελάχιστο κατάλογο θεμάτων, στο 
παράρτημα II, τα οποία πρέπει να 
δημοσιευθούν για την κάλυψη της 
υποχρέωσης της διαφάνειας. 

(47) Η Επιτροπή έχει την εξουσία 
εφαρμογής εκτελεστικών μέτρων με σκοπό 
την προσαρμογή των όρων πρόσβασης σε 
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, οι οποίες ορίζονται στο 
παράρτημα I, με τις εξελίξεις στις αγορές 
και την τεχνολογία. Τούτο ισχύει επίσης 
για τον ελάχιστο κατάλογο θεμάτων, στο 
παράρτημα II, τα οποία πρέπει να 
δημοσιευθούν για την κάλυψη της 
υποχρέωσης της διαφάνειας. Επιπλέον, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
επιβάλλει συνολικές υποχρεώσεις 
προσφοράς διασυνδέσεων στους φορείς 
εκμετάλλευσης που ελέγχουν την 
πρόσβαση στους τελικούς καταναλωτές, 
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ώστε να εξασφαλίζεται στους τελικούς 
καταναλωτές το πλήρες όφελος του 
ανταγωνισμού στις υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου. Οι υπηρεσίες 
αυτές αποτελούν καίριο εργαλείο για τη 
χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
για τους ηλικιωμένους και τους 
ανάπηρους χρήστες. Τέτοια συνολικά 
μέτρα είναι ιδιαίτερα σκόπιμα εκεί όπου 
μπορούν να κάνουν δυνατή την άρση της 
ρύθμισης στις καθολικές υπηρεσίες σε 
επίπεδο λιανικής και να επιτρέψουν τη 
μετάβαση προς ένα πλήρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Τροπολογία 181
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η Επιτροπή έχει την εξουσία 
εφαρμογής εκτελεστικών μέτρων με σκοπό 
την προσαρμογή των όρων πρόσβασης σε 
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, οι οποίες ορίζονται στο 
παράρτημα I, με τις εξελίξεις στις αγορές 
και την τεχνολογία. Τούτο ισχύει επίσης 
για τον ελάχιστο κατάλογο θεμάτων, στο 

(47) Η Επιτροπή έχει την εξουσία 
εφαρμογής εκτελεστικών μέτρων με σκοπό 
την προσαρμογή των όρων πρόσβασης σε 
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, οι οποίες ορίζονται στο 
παράρτημα I, με τις εξελίξεις στις αγορές 
και την τεχνολογία. Τούτο ισχύει επίσης 
για τον ελάχιστο κατάλογο θεμάτων, στο 
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παράρτημα II, τα οποία πρέπει να 
δημοσιευθούν για την κάλυψη της 
υποχρέωσης της διαφάνειας.

παράρτημα II, τα οποία πρέπει να 
δημοσιευθούν για την κάλυψη της 
υποχρέωσης της διαφάνειας. Επιπλέον, η 
Επιτροπή μπορεί να έχει το δικαίωμα να 
επιβάλλει συνολικές υποχρεώσεις 
προσφοράς διασυνδέσεων στους φορείς 
εκμετάλλευσης που ελέγχουν την 
πρόσβαση στους τελικούς καταναλωτές, 
ώστε να εξασφαλίζεται στους τελικούς 
καταναλωτές το πλήρες όφελος του 
ανταγωνισμού στις υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου. Οι υπηρεσίες 
αυτές αποτελούν καίριο εργαλείο για τη 
χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
για τους ηλικιωμένους και τους 
ανάπηρους χρήστες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή τη στιγμή, οι φορείς εκμετάλλευσης πρόσβασης που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, χρεώνουν 
υπέρογκες τιμές για να συνδέσουν κλήσεις πληροφοριών καταλόγου και επίσης παρακωλύουν 
την ικανότητα των παρόχων πληροφοριών καταλόγου να ορίζουν τις δικές τους τιμές λιανικής. 
Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπισθούν έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 
τελικούς χρήστες να απολαύσουν τα πλήρη οφέλη του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου και να επιτραπεί η πλήρης άρση των ρυθμίσεων στις λιανικές 
καθολικές υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.

Τροπολογία 182
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προσθέτουν νέες ουσιαστικές προτάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
θεσπίζονται με νομοθετική πρόταση. Μόνον μη ουσιαστικά στοιχεία μπορούν να υπόκεινται στη 
διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί νομική συνοχή με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, 
αιτιολογική σκέψη 7α και άρθρο 1 παράγραφος 2: Τα μέτρα που προσθέτουν νέες ουσιαστικές 
προτάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να θεσπίζονται με νομοθετική πρόταση. Μόνον μη 
ουσιαστικά στοιχεία μπορούν να υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 184
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 185
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η εισαγωγή των απαιτήσεων της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και 
την τεχνολογία στις αποφάσεις 
εκχώρησης και κατανομής, μαζί με την 
αυξημένη πιθανότητα μεταφοράς 
δικαιωμάτων μεταξύ επιχειρήσεων, 
αναμένεται ότι θα αυξήσουν την 
ελευθερία και τους τρόπους διανομής 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
περιεχομένου και υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
στο κοινό, διευκολύνοντας έτσι την 

Διαγράφεται
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επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος. 
Κατά συνέπεια, ορισμένες υποχρεώσεις 
γενικού συμφέροντος που επιβάλλονται σε 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την 
διανομή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας μπορούν να 
επιτευχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό χωρίς 
την ανάγκη χορήγησης μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος. Οι 
χρήσεις συγκεκριμένων κριτηρίων για την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος σε 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς θα 
αιτιολογούνταν μόνο εφόσον τούτο είναι 
ουσιώδες για την κάλυψη συγκεκριμένου 
στόχου γενικού συμφέροντος που ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία. Οι διαδικασίες 
που συνδέονται με την επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος πρέπει να είναι σε 
κάθε περίπτωση διαφανείς, 
αντικειμενικές, αναλογικές και 
αμερόληπτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση των τροπολογιών στις αιτιολογικές σκέψειs 21 και 22.

Τροπολογία 186
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η εισαγωγή των απαιτήσεων της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και 
την τεχνολογία στις αποφάσεις 
εκχώρησης και κατανομής, μαζί με την 
αυξημένη πιθανότητα μεταφοράς 
δικαιωμάτων μεταξύ επιχειρήσεων, 
αναμένεται ότι θα αυξήσουν την 
ελευθερία και τους τρόπους διανομής 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

Διαγράφεται
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περιεχομένου και υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
στο κοινό, διευκολύνοντας έτσι την 
επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος. 
Κατά συνέπεια, ορισμένες υποχρεώσεις 
γενικού συμφέροντος που επιβάλλονται σε 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την 
διανομή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας μπορούν να 
επιτευχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό χωρίς 
την ανάγκη χορήγησης μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος. Οι 
χρήσεις συγκεκριμένων κριτηρίων για την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος σε 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς θα 
αιτιολογούνταν μόνο εφόσον τούτο είναι 
ουσιώδες για την κάλυψη συγκεκριμένου 
στόχου γενικού συμφέροντος που ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία. Οι διαδικασίες 
που συνδέονται με την επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος πρέπει να είναι σε 
κάθε περίπτωση διαφανείς, 
αντικειμενικές, αναλογικές και 
αμερόληπτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν χωρίς περιορισμούς για ουσιώδεις 
εξαιρέσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 187
Dominique Vlasto

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 

Διαγράφεται
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ορίζονται για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να εισαγάγουν συστήματα στο 
πλαίσιο των οποίων η υποχρέωση καταβολής τελών χρήση αντικαθίστανται από την υποχρέωση 
εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων γενικού συμφέροντος. Τα συστήματα αυτά είναι συνήθη 
όσον αφορά τις επίγειες συχνότητες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης όταν εξυπηρετούν τους 
στόχους της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.

Τροπολογία 188
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 190
Robert Goebbels

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 

Διαγράφεται
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ραδιοφάσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση αυτή θα είναι δυσεφάρμοστη, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, θα ανάγκαζε του 
κατόχους παραβολικών κεραιών να τις δηλώσουν, καθιστώντας αναγκαία την επαχθή 
διαχείριση εκατομμυρίων καταχωρήσεων. Τούτο θα απέβαινε εις βάρος των καταναλωτών 
(τελικών χρηστών) στην ΕΕ.

Τροπολογία 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Αιτιολόγηση

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.
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Τροπολογία 192
Mary Honeyball

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 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Κάθε ολική ή μερική εξαίρεση από 
την υποχρέωση καταβολής τελών ή 
επιβαρύνσεων που ορίζονται για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος πρέπει να είναι 
αντικειμενική και διαφανής και να 
βασίζεται στην ύπαρξη άλλων 
υποχρεώσεων γενικού συμφέροντος που 
ορίζονται στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση της τροπολογίας αριθ. 8 Guardans. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρούν ή να εισαγάγουν συστήματα στο πλαίσιο των οποίων η υποχρέωση 
καταβολής τελών χρήση αντικαθίστανται από την υποχρέωση εκπλήρωσης στόχων γενικού 
συμφέροντος. Τα συστήματα αυτά είναι συνήθη όσον αφορά τις επίγειες συχνότητες όταν 
εξυπηρετούν τους στόχους της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.



PE407.629v01-00 102/109 AM\725135EL.doc

EL

Τροπολογία 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Κάθε ολική ή μερική εξαίρεση από 
την υποχρέωση καταβολής τελών ή 
επιβαρύνσεων που ορίζονται για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος πρέπει να είναι 
αντικειμενική και διαφανής και να 
βασίζεται στην ύπαρξη άλλων 
υποχρεώσεων γενικού συμφέροντος που 
ορίζονται στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να εισαγάγουν συστήματα στο 
πλαίσιο των οποίων η υποχρέωση καταβολής τελών χρήση αντικαθίστανται από την υποχρέωση 
εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων γενικού συμφέροντος. Τα συστήματα αυτά είναι συνήθη 
όσον αφορά τις επίγειες συχνότητες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, όταν εξυπηρετούν τους 
στόχους της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.

Τροπολογία 195
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Από την άποψη του περιοριστικού 
αντίκτυπού του στην ελεύθερη πρόσβαση 
σε ραδιοφάσμα, η ισχύς ενός μεμονωμένου 
δικαιώματος χρήσης που δεν είναι 
εμπορεύσιμο πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά. Σε περίπτωση που δικαιώματα 
χρήσης περιλαμβάνουν διάταξη ανανέωση 
της ισχύος τους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διεξάγουν πρώτα ανασκόπηση, 
συμπεριλαμβανομένης δημόσιας 
διαβούλευσης, συνεκτιμώντας τις αγορές, 

(51) Από την άποψη του περιοριστικού
αντίκτυπού του στην ελεύθερη πρόσβαση 
σε ραδιοφάσμα, η ισχύς ενός μεμονωμένου 
δικαιώματος χρήσης που δεν είναι 
εμπορεύσιμο πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά. Σε περίπτωση που δικαιώματα 
χρήσης περιλαμβάνουν διάταξη ανανέωση 
της ισχύος τους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διεξάγουν πρώτα ανασκόπηση, 
συμπεριλαμβανομένης δημόσιας 
διαβούλευσης, συνεκτιμώντας τις αγορές, 
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την κάλυψη και τεχνολογικές εξελίξεις. 
Ενόψει της σπανιότητας του 
ραδιοφάσματος, τα μεμονωμένα 
δικαιώματα που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις πρέπει να υφίστανται 
τακτική ανασκόπηση. Κατά την 
διεξαγωγή της εν λόγω ανασκόπησης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να σταθμίζουν όπου 
αυτό είναι δυνατό τα συμφέροντα των 
κατόχων δικαιωμάτων με την ανάγκη 
ενίσχυσης της εισαγωγής εμπορίας 
ραδιοφάσματος, καθώς και με περισσότερο 
ευέλικτη χρήση ραδιοφάσματος μέσω 
γενικών αδειών.

την κάλυψη και τεχνολογικές εξελίξεις. 
Κατά την διεξαγωγή της εν λόγω 
ανασκόπησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σταθμίζουν όπου αυτό είναι δυνατό τα 
συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων 
και των καταναλωτών (λαμβάνοντας 
υπόψη τις πραγματοποιηθείσες 
επενδύσεις, το δυναμικό για επενδύσεις 
και καινοτομία και την ανάγκη 
εξασφάλισης της επιχειρηματικής 
βεβαιότητας) με την ανάγκη ενίσχυσης 
της εισαγωγής εμπορίας ραδιοφάσματος, 
καθώς και με περισσότερο ευέλικτη χρήση 
ραδιοφάσματος μέσω γενικών αδειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος πρέπει:

- να λαμβάνει υπόψη τα επιχειρησιακά μοντέλα ορισμένων τομέων της βιομηχανίας 
τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα των φορέων εκμετάλλευσης δορυφόρων· και

- να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την καινοτομία στους τομείς αυτούς, προς όφελος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Για παράδειγμα, στην παραγωγή ενός συστήματος δορυφόρων επενδύονται πολλά χρόνια 
σχεδιασμού και κατασκευής. Μετά την εκτόξευσή του, ένας δορυφόρος έχει προσδοκώμενη 
διάρκεια λειτουργίας 15-20 ετών. Για την εξασφάλιση της επιχειρηματικής βεβαιότητας, των 
επενδύσεων και της καινοτομίας, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει η δίκαιη προσδοκία της ανανέωσης 
της άδειας για την περίοδο αυτήν.

Τροπολογία 196
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57α) Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
που πραγματοποιούνται βάσει της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται το έργο των διεθνών και 
περιφερειακών οργανισμών όσον αφορά 
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τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, όπως 
η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) 
και η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των 
Διοικήσεων των Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT), 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική διαχείριση και εναρμόνιση της 
χρήσης του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη 
την Κοινότητα. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίζουν 
κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας το περιεχόμενο των διεθνών 
συμφωνιών που έχουν υπογράψει τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ITU για τις 
ραδιοσυχνότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία της ITU για τη θέσπιση διεθνώς δεσμευτικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική 
χρήση του ραδιοφάσματος και της θέσης σε τροχιά βάσει αποτελεσματικής, ορθολογικής και 
αποδοτικής χρήσης δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης 
του ραδιοφάσματος είναι σημαντικό οι φορείς λειτουργίας να συμμορφώνονται και να 
βασίζονται στις διαδικασίες συντονισμού σύμφωνα με την ΙΤU προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι ένα δίκτυο ή ένα σύστημα μπορεί να συντονιστεί και να τεθεί σε λειτουργία επιτυχώς.

Τροπολογία 197
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58a) η Επιτροπή πρέπει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στον 
ανταγωνισμό των υποδομών, στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε 
συνεργασία με τον BERT. η Επιτροπή θα 
πρέπει να ξεκινήσει, τον Ιανουάριο του 
2014, την επανεξέταση των ιδιαίτερων 
ανά τομέα προληπτικών ρυθμίσεων, με 
στόχο την αξιολόγηση της διαδικασίας 



AM\725135EL.doc 105/109 PE407.629v01-00

EL

σταδιακής κατάργησης των ρυθμίσεων 
αυτών, παράλληλα με τη διατήρησή τους 
στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές 
αγορές στις οποίες δεν είναι ακόμη 
δυνατός ο ανταγωνισμός στις υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 198
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(59) Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. Τα μέτρα 
που ενδέχεται να έχουν αρνητική 
επίπτωση σε στόχους της πολιτικής για 
τον πολιτισμό και για τα μέσα 
επικοινωνίας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να λαμβάνονται από την Επιτροπή 
με τη μορφή των εκτελεστικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διασφάλιση είναι ουσιώδους σημασίας, λόγω της διεύρυνσης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
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Τροπολογία 199
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(59) Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. Τα μέτρα 
που ενδέχεται να έχουν αρνητική 
επίπτωση σε στόχους της πολιτικής για 
τον πολιτισμό και για τα μέσα 
επικοινωνίας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να λαμβάνονται από την Επιτροπή 
με τη μορφή των εκτελεστικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 201
Rebecca Harms

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 στο πεδίο της 
αριθμοδότησης, καθώς και σε θέματα που 
άπτονται της ασφάλειας δικτύων και 
υπηρεσιών· την ταυτοποίηση διακρατικών 
αγορών· την υλοποίηση των προτύπων· 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. 

εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση της παρούσας 
οδηγίας με την προσθήκη νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Δεδομένου ότι η εφαρμογή 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
εντός των συνήθων προθεσμιών θα 
μπορούσε, σε ορισμένες εξαιρετικές 
καταστάσεις, να εμποδίσει την έγκαιρη 
έγκριση μέτρων εφαρμογής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή πρέπει να ενεργούν 
ταχέως για να εξασφαλίζουν την έγκαιρη 
έγκριση αυτών των μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εναρμόνισης που προσθέτουν νέες ουσιαστικές προτάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο 
πρέπει να θεσπίζονται βάσει νομοθετικής πρότασης. Μόνον μη ουσιαστικά στοιχεία μπορούν να 
υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 202
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικά 
μέτρα σε σχέση με τις κοινοποιήσεις 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο· 
την εναρμόνιση στα πεδία του 
ραδιοφάσματος και της αριθμοδότησης, 
καθώς και σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων· την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 
Πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί για τη 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για την 
επικαιροποίηση των παραρτημάτων Ι και 
ΙΙ της οδηγίας για την πρόσβαση με βάση 
τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των 
αγορών και για τη θέσπιση εκτελεστικών 
μέτρων για εναρμόνιση των κανόνων 
αδειοδότησης, των διαδικασιών και των 
όρων αδειοδότησης για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Σε περίπτωση που, για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να 
τηρηθούν τα συνήθη χρονικά περιθώρια 
για την εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
την επείγουσα διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 
της παραπάνω απόφασης, 

(60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικά 
μέτρα σε σχέση με τις κοινοποιήσεις 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο· 
την εναρμόνιση στα πεδία του 
ραδιοφάσματος και της αριθμοδότησης, 
καθώς και σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων· την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. Η 
Επιτροπή πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί, με την οδηγία πλαίσιο και 
την οδηγία για την αδειοδότηση, για να 
εναρμονίσει τη ρυθμιστική αντιμετώπιση 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως οι 
παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
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Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη 60 απαριθμούνται οι εξουσίες που προβλέπεται να εκχωρηθούν στην 
Επιτροπή.  Σε αυτές τις εξουσίες συγκαταλέγεται η εξουσία εναρμόνισης της επιβολής των 
διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου.  Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν 
προτεραιότητα κατά την εναρμονισμένη εφαρμογή αυτών των διατάξεων.  Οι παγκόσμιες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που συνδέουν τα γραφεία πολυεθνικών εταιρειών σε διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες και συχνά σε διαφορετικές ηπείρους, αποτελούν αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών για τις οποίες οι εθνικές ρυθμιστικές διατάξεις θα 
έπρεπε να εναρμονιστούν από την Επιτροπή.
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