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Τροπολογία 203
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών 
τερματικού εξοπλισμού με σκοπό να 
προωθηθεί η προσπέλασή τους στους 
ανάπηρους χρήστες και να διευκολυνθεί η 
χρήση των ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών από τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες· καθορίζει τα καθήκοντα των 
εθνικών κανονιστικών αρχών και θεσπίζει 
σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση 
εναρμονισμένης εφαρμογής του 
κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Επιχειρείται η διευκρίνιση ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού ώστε να είναι δυνατή 
η προσπέλαση όλων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 

Τροπολογία 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών 
τερματικού εξοπλισμού περιλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων 
με αναπηρίες σε τερματικό εξοπλισμό. 
Καθορίζει τα καθήκοντα των εθνικών 
κανονιστικών αρχών και θεσπίζει σύνολο 
διαδικασιών για την εξασφάλιση 
εναρμονισμένης εφαρμογής του 
κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία ο τερματικός εξοπλισμός να είναι προσιτός ούτως ώστε να μπορούν τα άτομα με 
αναπηρίες να επωφελούνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας.

Τροπολογία 205
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 206
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο Άρθρο 1 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"1 α. Το εναρμονισμένο κανονιστικό 
πλαίσιο πρέπει να προωθεί την 
προστασία των καταναλωτών στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εξασφαλίζοντας τόσο την με κάθε μορφή 
και τρόπο μετάδοση ορθής και πλήρους 
πληροφορίας όσο και την διαφάνεια των 
τιμολογίων αλλά και την ποιότητα 
παροχής των υπηρεσιών.
Πρέπει επίσης να αναγνωρίζει τον ρόλο 
των ενώσεων καταναλωτών κατά τις 
δημόσιες διαβουλεύσεις και να 
εξασφαλίζει ότι οι αρχές ή οι αρμόδιες 
υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους τα 
απαραίτητα όργανα για την πρόληψη 
ενδεχομένων λαθροχειριών και την 
καταστολή με την απαιτούμενη 
αποτελεσματικότητα ενδεχόμενων 
απατών στον τομέα των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας."

Or. it

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών.
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Τροπολογία 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -2 (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-2) Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(α) Δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών": τα συστήματα 
μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο 
εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης 
και οι λοιποί πόροι ή τα μη ενεργά 
στοιχεία δικτύου που επιτρέπουν τη 
μεταφορά σημάτων με τη χρήση 
καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή 
άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δορυφορικών δικτύων, των σταθερών 
(μεταγωγής δεδομένων μέσω 
κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) 
και κινητών επίγειων δικτύων, των 
συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, 
εφόσον χρησιμοποιούνται για τη 
μετάδοση σημάτων, των δικτύων που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές, καθώς και των δικτύων
καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα 
από το είδος των μεταφερόμενων 
πληροφοριών.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του ορισμού δεδομένου ότι αφορά μάλλον τα δίκτυα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών παρά τα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών.
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Τροπολογία 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διακρατικές αγορές: οι αγορές που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 4 και καλύπτουν την 
Κοινότητα ή σημαντικό μέρος της, 
μεγαλύτερο από ένα κράτος μέλος.’

(β) Διακρατικές αγορές: οι αγορές που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 4 και καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα ή σημαντικό 
μέρος της.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η αναφορά στο άρθρο 15.4, δεδομένου ότι στην παράγραφο αυτή 
προσδιορίζονται οι διακρατικές αγορές.

Τροπολογία 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) "Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών": το 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το 
οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή 
κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη 
μεταφορά πληροφοριών μεταξύ 
τερματικών σημείων δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων και μη ενεργών 
στοιχείων δικτύου·’

δ) "Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών": το 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το 
οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή 
κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη 
μεταφορά πληροφοριών μεταξύ 
τερματικών σημείων δικτύου·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δια λόγους συνέπειας διότι έχουν περιληφθεί στον ορισμό του δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (άρθρο 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 210
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της υποδομής, η πρόσβαση στους αγωγούς δεν πρέπει να 
περιορίζεται με τεχνητό τρόπο στους αγωγούς των τηλεπικοινωνιακών φορέων, αλλά πρέπει να 
περιλαμβάνει όλους τους διαθέσιμους αγωγούς. Όσο πιο πολλοί αγωγοί είναι διαθέσιμοι τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αειφόρου ανταγωνισμού λόγω της ανάπτυξης του δικτύου από 
τρίτους. 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.
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Τροπολογία 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η διεύρυνση του ορισμού περιλαμβάνοντας πρόσθετα παραδείγματα συναφών 
ευκολιών.

Επιπλέον η διατύπωση πρέπει να συμπίπτει με το σημείο i) του άρθρου 12 της πρότασης 
Οδηγίας για την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών του 
2007.

Τροπολογία 212
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες χρέωσης και συλλογής και η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνδρομητών είναι 
ουσιαστικές διευκολύνσεις τις οποίες ένας φορέας εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών που ελέγχει 
την πρόσβαση σε τελικούς χρήστες πρέπει να παρέχει σε παρόχους πληροφοριών καταλόγου για 
να είναι δυνατή η παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με 
την οδηγία περί ανταγωνισμού (άρθρο 5). Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνδρομητών 
εξετάζεται συγκεκριμένα στο άρθρο 25, παράγραφος 2 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 213
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) "Συναφείς ευκολίες": οι ευκολίες που 
σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 

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

καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω 
δικτύου και/ή υπηρεσίας, 
περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
συστήματα μετατροπής αριθμών ή 
διευθύνσεων, υπηρεσίες χρέωσης και 
συλλογής και βάσεις δεδομένων 
συνδρομητών για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφοριών καταλόγου συστήματα υπό 
όρους πρόσβασης και οδηγούς 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων, καθώς και 
υλική υποδομή, όπως αγωγούς, ιστούς, 
οδικά κυτία σύνδεσης και κτίρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες χρέωσης και συλλογής και η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνδρομητών είναι 
ουσιαστικές διευκολύνσεις τις οποίες ένας φορέας εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών που ελέγχει 
την πρόσβαση σε τελικούς χρήστες πρέπει να παρέχει σε παρόχους πληροφοριών καταλόγου για 
να είναι δυνατή η παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με 
την οδηγία περί ανταγωνισμού (άρθρο 5). Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνδρομητών 
εξετάζεται συγκεκριμένα στο άρθρο 25, παράγραφος 2 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) "Συναφείς ευκολίες": οι ευκολίες που 
σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 
καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω 
δικτύου και/ή υπηρεσίας, 
περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
συστήματα μετατροπής αριθμών ή 
διευθύνσεων, συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών 

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

συνδρομητών για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφοριών καταλόγου συστήματα υπό 
όρους πρόσβασης και οδηγούς 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων, καθώς και 
υλική υποδομή, όπως αγωγούς, ιστούς, 
οδικά κυτία σύνδεσης και κτίρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες χρέωσης και συλλογής και η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνδρομητών είναι 
ουσιαστικές διευκολύνσεις τις οποίες ένας φορέας εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών που ελέγχει 
την πρόσβαση σε τελικούς χρήστες πρέπει να παρέχει σε παρόχους πληροφοριών καταλόγου για 
να είναι δυνατή η παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με 
την οδηγία περί ανταγωνισμού (άρθρο 5). Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνδρομητών 
εξετάζεται συγκεκριμένα στο άρθρο 25, παράγραφος 2 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης 
ή άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι 
οποίες, καθ' οιονδήποτε τρόπο, 
υποβαθμίζουν σοβαρά, εμποδίζουν ή 
επανειλημμένα διακόπτουν μια 
ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που 
λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

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

Or. en



AM\725136EL.doc 13/109 PE407.630v01-00

EL

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 216
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να 
υποβαθμίζουν σοβαρά, να εμποδίζουν ή να 
διακόπτουν επανειλημμένα μια 
ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που 
λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν περιορισμούς όχι μόνο στις 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί τέτοιες παρεμβολές, αλλά και στις περιπτώσεις στις 
οποίες είναι πιθανό να υπάρξουν επιβλαβείς παρεμβολές. Ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως.



PE407.630v01-00 14/109 AM\725136EL.doc

EL

Τροπολογία 217
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών όπως η λειτουργία 
υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων 
υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, καθ' 
οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν σοβαρά, 
εμποδίζουν ή επανειλημμένα διακόπτουν 
μια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας δυνάμει της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας. Οι επιβλαβείς παρεμβολές απειλούν τις 
υπηρεσίες φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων ακριβώς όπως οιαδήποτε άλλη υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ως εκ τούτου ένας σωστός ορισμός για τις επιβλαβείς παρεμβολές 
πρέπει να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες, όχι απλώς μεμονωμένες υπηρεσίες που θεωρούνται 
ιδιαίτερα σημαντικές.

Τροπολογία 218
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, τα 
διεθνώς συμφωνημένα σχέδια για τη 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή τις εθνικές 
νομοθεσίες. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφέστερο ότι και τα διεθνώς συμφωνημένα σχέδια για τις 
συχνότητες πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη.

Τροπολογία 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές":  οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους διεθνείς κοινοτικούς ή 
εθνικούς κανονισμούς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να λαμβάνεται υπόψη στον ορισμό αυτό όχι μόνον η εθνική και η κοινοτική 
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αλλά και η διεθνής νομοθεσία.

Τροπολογία 220
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

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

Or. en

Τροπολογία 221
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν περιορισμούς όπου χρειάζεται για να 
αποφεύγονται παρεμβολές που έχουν παρατηρηθεί και σε σχέση με περιστάσεις στις οποίες είναι 
πιθανό να υπάρξουν επιβλαβείς παρεμβολές.

Έχει σημασία να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες και ρυθμίσεις της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU). Για μερικές υπηρεσίες όπως οι δορυφορικές υπηρεσίες μπορεί να 
εκδίδονται άδειες από μη κοινοτικές εθνικές διοικητικές υπηρεσίες της ITU ακόμη  κι αν οι 
υπηρεσίες που παρέχουν χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 222
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Στο άρθρο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
"(στα) 'διαθέσιμος στο κοινό': 
διαθέσιμος στο ευρύ κοινό αφού γίνουν 
αποδεκτοί οι εμπορικοί όροι."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αποσαφηνίσει έναν όρο που χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις 
οδηγίες αλλά ερμηνεύεται με ασυνέπεια στο δίκαιο των κρατών μελών με αποτέλεσμα να οδηγεί 
σε σημαντικές διακυμάνσεις όσον αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διοικητικές 
διατυπώσεις που ισχύουν για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στα διάφορα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Στο άρθρο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
"(στα) 'διαθέσιμος στο κοινό': 
διαθέσιμος στο ευρύ κοινό αφού γίνουν 
αποδεκτοί οι εμπορικοί όροι."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αποσαφηνίσει έναν όρο που χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις 
οδηγίες αλλά ερμηνεύεται με ασυνέπεια στο δίκαιο των κρατών μελών με αποτέλεσμα να οδηγεί 
σε σημαντικές διακυμάνσεις όσον αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διοικητικές 
διατυπώσεις που ισχύουν για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη 
διαφάνεια των εθνικών κανονιστικών 
αρχών κατά την άσκηση των εξουσιών 
τους. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την 
εκτέλεση των τρεχόντων καθηκόντων που 
τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν 
την κοινοτική νομοθεσία.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη 
διαφάνεια των εθνικών κανονιστικών 
αρχών κατά την άσκηση των εξουσιών 
τους. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με τις εκ των 
προτέρων ρυθμίσεις των αγορών δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την 
εκτέλεση των τρεχόντων καθηκόντων που 
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τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν 
την κοινοτική νομοθεσία.

Or. es

Αιτιολόγηση

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Τροπολογία 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή ο 
αντικαταστάτης του μπορεί να απολυθεί
μόνον εφόσον δεν καλύπτει πλέον τους 
απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του όπως αυτά 
καθορίζονται εκ των προτέρων στην 
εθνική νομοθεσία, ή εάν έχει διαπράξει 
βαρύ παράπτωμα. Η απόφαση απόλυσης 
του επικεφαλής της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής περιλαμβάνει δήλωση των λόγων 
και δημοσιεύεται κατά τη χρονική στιγμή 
της απόλυσης.

Η θητεία των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων εθνικών ρυθμιστικών αρχών  
είναι πενταετής και ανανεώσιμη. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής μπορούν να απολυθούν
μόνον εφόσον δεν καλύπτουν πλέον τους 
απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους όπως αυτά 
καθορίζονται εκ των προτέρων στην 
εθνική νομοθεσία, ή εάν έχουν διαπράξει 
βαρύ παράπτωμα. Η απόφαση απόλυσης 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής περιλαμβάνει 
δήλωση των λόγων και δημοσιεύεται κατά
τη χρονική στιγμή της απόλυσης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Αυτές οι διατάξεις είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα και ανεξαρτησία της 
ρυθμιστικής αρχής.
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Τροπολογία 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή ο 
αντικαταστάτης του μπορεί να απολυθεί 
μόνον εφόσον δεν καλύπτει πλέον τους 
απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του όπως αυτά
καθορίζονται εκ των προτέρων στην 
εθνική νομοθεσία, ή εάν έχει διαπράξει 
βαρύ παράπτωμα. Η απόφαση απόλυσης 
του επικεφαλής της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής περιλαμβάνει δήλωση των λόγων 
και δημοσιεύεται κατά τη χρονική στιγμή 
της απόλυσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
προαναφερθείς επικεφαλής εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής ή ο αντικαταστάτης του 
μπορεί να απολυθεί μόνον εφόσον δεν 
καλύπτει πλέον τους απαιτούμενους όρους 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του 
όπως αυτά καθορίζονται εκ των προτέρων 
στην εθνική νομοθεσία, ή εάν έχει 
διαπράξει βαρύ παράπτωμα. Η απόφαση 
απόλυσης του επικεφαλής της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής περιλαμβάνει δήλωση 
των λόγων και δημοσιεύεται κατά τη 
χρονική στιγμή της απόλυσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Τροπολογία 228
Paul Rübig

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

(3α) Στο άρθρο 3, παρ. 3, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«3α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ζητούν 
με τη σειρά τους από τους παρόχους 
υπηρεσιών ή/και δικτύων επικοινωνιών 
πληροφορίες και υλικό τεκμηρίωσης μόνο 
στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο 
για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
τους έχουν αναθέσει τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση ανεξάρτητων και αμερόληπτων εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ), των οποίων 
η συνολική δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, είναι απολύτως 
αξιέπαινη, όπως και η επέκταση του δικαιώματος προσφυγών. Με αυτό τον τρόπο, σχετικές 
μεταξύ τους υποχρεώσεις ενημέρωσης και τεκμηρίωσης διατηρούνται στο ίδιο κατάλληλο 
πλαίσιο, μεταξύ άλλων προκειμένου η διάθεση και επεξεργασία αυτού του υλικού να μη 
δημιουργήσει νέο τομέα καθηκόντων για τις ΕΡΑ που θα κάνει εξαντλητική χρήση των πηγών.

Τροπολογία 229
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος :
"3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποστηρίζουν ενεργά τους στόχους του 
Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 
στις Τηλεπικοινωνίες (BERT) όσον 
αφορά την προώθηση μεγαλύτερου 
ρυθμιστικού συντονισμού και συνέπειας.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν 
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επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους για να επιτελούν τα καθήκοντα 
που τους έχουν ανατεθεί και για να 
μπορούν να συμμετέχουν και να 
συμβάλλουν ενεργά στον BERT. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διαθέτουν χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς και οι προϋπολογισμοί 
δημοσιόποιούνται."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της παραγράφου 3α εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο Φορέας 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Τηλεπικοινωνίες (BERT) να συνίσταται από όλες τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ο BERT θα συσταθεί ως ένωση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
που δεν θα έχει ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, δηλ. ειδικά αυτός ο φορέας δεν θα είναι 
μέρος της άμεσης ή έμμεσης κοινοτικής διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται όλες οι 
συγκρούσεις με τη νομολογία MEROΝI.

Τροπολογία 230
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος :
"3β) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
ιδιαιτέρως υπόψη τις κοινές θέσεις που 
εκδίδει ο BERT όταν εγκρίνουν τις 
αποφάσεις τους για τις πάτριες αγορές."

Or. en
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Τροπολογία 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 3a
Τα κράτη μέλη συγκροτούν από κοινού 
δίκτυο εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 
[.../.../EC]1.
1Κανονισμός για την σύσταση του 
Δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών για 
την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία, αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας, 
είναι αντίθετη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο για αντικατάσταση της εκ των προτέρων 
ρύθμισης από τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και, επιπλέον, χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανεξαρτησίας.

Τροπολογία 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
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ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών σε 
εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε 
χρήστης ή επιχείρηση που παρέχει δίκτυα 
ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει, όταν επηρεάζεται από 
απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής, 
δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης, 
ενώπιον οργάνου προσφυγής
ανεξάρτητου από τα εμπλεκόμενα μέρη. 
Το εν λόγω όργανο προσφυγής, το οποίο 
μπορεί να είναι δικαστήριο, διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
υπόθεσης και ότι υπάρχει 
αποτελεσματικός μηχανισμός προσφυγής.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω 
διαδικασίας προσφυγής, ισχύει η απόφαση 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν 
ληφθούν προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά 
μέτρα λαμβάνονται λόγω επείγουσας 
ανάγκης αναστολής των αποτελεσμάτων 
της απόφασης για την αποτροπή σοβαρής 
και μη επανορθώσιμης βλάβης του μέρους 

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

και μη επανορθώσιμης βλάβης του μέρους 
που αιτείται την λήψη των εν λόγω μέτρων 
και εφόσον τούτο απαιτείται από την 
στάθμιση των συμφερόντων.’

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές νομικές διαδικασίες των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι δεν είναι δυνατή η λήψη προσωρινών μέτρων για άλλους 
λόγους.
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Τροπολογία 235
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος :
"2α. Τα όργανα προσφυγής μπορούν να 
ζητούν τη γνώμη του BERT πριν λάβουν 
απόφαση κατά την εκδίκαση 
προσφυγής."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όργανα προσφυγής θα πρέπει επίσης να μπορούν να συμβουλεύονται τον BERT για
υποθέσεις με αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Ο μηχανισμός αυτός θα διευκολύνει την 
προοδευτική εναρμόνιση κατά την εφαρμογή του πλαισίου και θα βελτιώσει τη συνοχή της 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (4) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προσφυγές, τον αριθμό των 
αιτημάτων προσφυγής, την διάρκεια των 
διαδικασιών προσφυγής, τον αριθμό των 
αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολογία 
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στην 

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων 
προσφυγής, την διάρκεια των διαδικασιών 
προσφυγής, τον αριθμό των αποφάσεων 
για λήψη προσωρινών μέτρων. Τα κράτη 
μέλη διαθέτουν κατ' έτος τις πληροφορίες 
αυτές, μετά από αιτιολογημένη αίτηση, 
στην Επιτροπή.
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Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Αγορά Επικοινωνιών (εφεξής 
καλούμενη 'η Αρχή') σε ετήσια βάση.’

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η αποφυγή της γραφειοκρατίας και του περιττού κόστους.

Τροπολογία 237
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (4) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προσφυγές, τον αριθμό των 
αιτημάτων προσφυγής, την διάρκεια των 
διαδικασιών προσφυγής, τον αριθμό των 
αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολογία 
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Αγορά Επικοινωνιών (εφεξής 
καλούμενη 'η Αρχή') σε ετήσια βάση.’

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προσφυγές, τον αριθμό των 
αιτημάτων προσφυγής, την διάρκεια των 
διαδικασιών προσφυγής, τον αριθμό των 
αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολογία 
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στον 
BERT σε ετήσια βάση

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση ανεξάρτητων και αμερόληπτων εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ), των οποίων 
η συνολική δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, είναι απολύτως 
αξιέπαινη, όπως και η επέκταση του δικαιώματος προσφυγών. Με αυτό τον τρόπο, σχετικές 
μεταξύ τους υποχρεώσεις ενημέρωσης και τεκμηρίωσης διατηρούνται στο ίδιο κατάλληλο 
πλαίσιο, μεταξύ άλλων προκειμένου η διάθεση και επεξεργασία αυτού του υλικού να μη 
δημιουργήσει νέο τομέα καθηκόντων για τις ΕΡΑ που θα κάνει εξαντλητική χρήση των πηγών.
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Τροπολογία 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προσφυγές, τον αριθμό των 
αιτημάτων προσφυγής, την διάρκεια των 
διαδικασιών προσφυγής, τον αριθμό των 
αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολογία 
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Αγορά Επικοινωνιών (εφεξής 
καλούμενη 'η Αρχή') σε ετήσια βάση.

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προσφυγές, τον αριθμό των 
αιτημάτων προσφυγής, την διάρκεια των 
διαδικασιών προσφυγής, τον αριθμό των 
αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολογία 
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στην 
Επιτροπή και στο Δίκτυο Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών σε ετήσια βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία, αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας, 
είναι αντίθετη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο για αντικατάσταση της εκ των προτέρων 
ρύθμισης από τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και, επιπλέον, χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανεξαρτησίας.

Τροπολογία 239
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
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υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Από τις 
επιχειρήσεις αυτές απαιτείται επίσης να 
υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις 
υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν 
αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που 
διατίθενται σε ανταγωνιστές. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών.

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών και τηρεί το 
κοινοτικό και εθνικό δίκαιο σχετικά με 
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση όσον αφορά τις εξελίξεις στα μελλοντικά δίκτυα και τις υπηρεσίες αυξάνει την 
αβεβαιότητα και τους κινδύνους ανάπτυξης. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι 
οι απαιτήσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για πληροφορίες είναι σύμφωνες με το 
κοινοτικό και εθνικό δίκαιο για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 240
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Από τις 
επιχειρήσεις αυτές απαιτείται επίσης να 
υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις 
υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν 
αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που 
διατίθενται σε ανταγωνιστές. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη σχετικά με την ενημέρωση για την ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων 
και υπηρεσιών θα ήταν προβληματική, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ενημέρωση περιλαμβάνει 
ως επί το πλείστον εσωτερικές πληροφορίες. Το κατώφλι για μια τέτοια απαίτηση θα πρέπει να 
είναι πολύ υψηλό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι σαφές, για ποιο λόγο θα έπρεπε να 
καλούνται οι φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν τέτοιες πληροφορίες στις αρχές, και ποιο θα 
ήταν το όφελος.
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Τροπολογία 241
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Από τις 
επιχειρήσεις αυτές απαιτείται επίσης να 
υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις 
υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν 
αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που 
διατίθενται σε ανταγωνιστές. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Από τις 
επιχειρήσεις αυτές μπορεί επίσης να 
απαιτηθεί να υποβάλουν πληροφορίες 
σχετικά με εξελίξεις στα δίκτυα ή τις 
υπηρεσίες, εφόσον αυτές βρίσκονται ήδη 
σε στάδιο υλοποίησης και φαίνεται ότι θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις 
υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε 
ανταγωνιστές Οι επιχειρήσεις αυτές 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, 
κατόπιν αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη που προβλέπει την υποχρέωση πληροφόρησης για τυχόν μελλοντικές εξελίξεις 
προϋποθέτει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν προφητικές ικανότητες και εξαιτίας της 
ασάφειάς της εγείρει το ερώτημα πόσο συγκεκριμένη πρέπει να είναι μια εξελικτική φάση για να 
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πρέπει να δηλωθεί. Από την άποψη της αναλογικότητας των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων των 
ΕΡΑ ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις πληροφόρησης καθώς και της νομικής ασφάλειας 
των επιχειρήσεων, επιβάλλεται εν προκειμένω μια οριοθέτηση.

Τροπολογία 242
Dragoș Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός περιπτώσεων που εμπίπτουν στα 
άρθρα 7 παράγραφος 6, 20 ή 21, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτίθενται να 
λάβουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ή με τις ειδικές οδηγίες, τα οποία 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην σχετική 
αγορά, ή σε περίπτωση που προτίθενται να 
παρεκκλίνουν από τις αρχές της 
ουδετερότητας ως προς υπηρεσίες και 
τεχνολογία βάσει αιτιολόγησης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2α 
και του άρθρου 9 παράγραφος 2β, 
παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη 
δυνατότητα σχολιασμού του σχεδίου 
μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου 
που δεν είναι μικρότερη από 4 εβδομάδες.

Or. en

Τροπολογία 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

άρθρα 7 παράγραφος 6, 20 ή 21, και εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στα εκτελεστικά 
μέτρα που ενεκρίθησαν βάσει του άρθρου 9 
γ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
προτίθενται να λάβουν μέτρα σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία ή με τις ειδικές 
οδηγίες, τα οποία έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην σχετική αγορά, ή σε 
περίπτωση που προτίθενται να προβλέψουν 
περιορισμούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 
παράγραφος 2α και 2β, και όταν έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην σχετική 
αγορά, παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη 
δυνατότητα σχολιασμού του σχεδίου 
μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου η 
οποία δεν θα είναι μικρότερη των έξη 
εβδομάδων..

Or. es

Τροπολογία 244
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός περιπτώσεων που εμπίπτουν στα 
άρθρα 7 παράγραφος 6, 20 ή 21, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτίθενται να 
λάβουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ή με τις ειδικές οδηγίες, τα οποία 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην σχετική 
αγορά, ή σε περίπτωση που προτίθενται να 
παρεκκλίνουν από τις αρχές της 
ουδετερότητας ως προς υπηρεσίες και 
τεχνολογία βάσει αιτιολόγησης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2α 
και του άρθρου 9 παράγραφος 2β, 
παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη 
δυνατότητα σχολιασμού του σχεδίου 
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μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου. μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου 
που δεν είναι μικρότερη από 4 εβδομάδες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο "Σχέδιο δράσης για την καλύτερη ρύθμιση" (COM(2002) 704 τελικό "Προς ενίσχυση της 
διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση 
των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή", σελ. 21) η Επιτροπή όρισε τις 8 εβδομάδες ως 
χρονικό όριο.

Τροπολογία 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης 
τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων 
με αναπηρίες στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Επιτροπή 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο τα άτομα με αναπηρίες έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ειδικές 
υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας έχει ουσιαστική σημασία για την ένταξή τους στην κοινωνία.
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Τροπολογία 246
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες 
μεταξύ τους στο πλαίσιο του BERT και
με την Επιτροπή κατά διαφανή τρόπο για
να εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών σε όλα τα κράτη μέλη. 
Προς το σκοπό αυτό, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν κοινές 
θέσεις σχετικά με τους τύπους των μέσων 
και των λύσεων που ενδείκνυνται για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες προβλέπουν τον ρόλο του BERT στο άρθρο 7.

Τροπολογία 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες με την 
Επιτροπή και με την Αρχή, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή των 

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

άρθρου 8 καθώς και η συνεπής εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
των ειδικών οδηγιών σε όλα τα κράτη 
μέλη. Προς το σκοπό αυτό, συνεργάζονται, 
ιδιαίτερα, με την Επιτροπή και τον BERT 
για τον προσδιορισμό των τύπων των 
μέσων και των επανορθωτικών μέτρων που 
ενδείκνυνται σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις στην αγορά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στην ανάγκη επίτευξης των γενικών στόχων της Οδηγίας.

Τροπολογία 248
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες με την 
Επιτροπή και στο πλαίσιο του BERT, 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και των ειδικών οδηγιών σε όλα τα 
κράτη μέλη. Προς το σκοπό αυτό, 
συνεργάζονται στο πλαίσιο του BERT  για 
τον προσδιορισμό των πλέον 
ενδεδειγμένων τύπων των μέσων και των 
επανορθωτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
καταστάσεων στην αγορά

Or. de
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Τροπολογία 249
Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πριν 
λάβουν μέτρα για τη ρύθμιση των αγορών 
χονδρικής αξιολογούν τις στρεβλώσεις 
της αγοράς σε επίπεδο λιανικής. 
Ειδικότερα οιοδήποτε σχέδιο μέτρου 
επιβάλλει, τροποποιεί ή αίρει υποχρέωση 
φορέα σε αγορά χονδρικής λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ισχύ στην αγορά 
εκάστου φορέα σε επίπεδο λιανικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τον ανταγωνισμό σε 
επίπεδο λιανικής όταν λαμβάνουν αποφάσεις για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων. Για τον 
λόγο αυτό οι οδηγίες πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς ότι η ρύθμιση σχετικά με αγορά 
χονδρικής απορρέει από ενδελεχή ανάλυση της αξιολόγησης των στρεβλώσεων της αγοράς σε 
επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός όπου προβλέπεται αλλιώς σε 
εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α, έπειτα από 
ολοκλήρωση της διαβούλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, σε περίπτωση 
που εθνική ρυθμιστική αρχή προτίθεται να 

3. Εκτός όπου προβλέπεται αλλιώς σε 
εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α, έπειτα από 
ολοκλήρωση της διαβούλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, ή και προ της 
ολοκλήρωσης αυτής, εφόσον για 
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λάβει μέτρο, το οποίο: έκτακτους λόγους έτσι ορίζει η ΕΡΑ, σε 
περίπτωση που εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να λάβει μέτρο, το οποίο:

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας, ώστε για έκτακτους λόγους να γίνεται η κοινοποίηση προς 
την Επιτροπή προ της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 251
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός όπου προβλέπεται αλλιώς σε 
εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α, έπειτα 
από ολοκλήρωση της διαβούλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, σε περίπτωση 
που εθνική ρυθμιστική αρχή προτίθεται να 
λάβει μέτρο, το οποίο:

3. Επιπλέον της διαβούλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, σε περίπτωση 
που εθνική ρυθμιστική αρχή προτίθεται να 
λάβει μέτρο το οποίο:

Or. en

Τροπολογία 252
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός όπου προβλέπεται αλλιώς σε 
εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α, έπειτα 

3. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
6, σε περίπτωση που εθνική ρυθμιστική 
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από ολοκλήρωση της διαβούλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, σε περίπτωση 
που εθνική ρυθμιστική αρχή προτίθεται να 
λάβει μέτρο, το οποίο:

αρχή προτίθεται να λάβει μέτρο το οποίο:

Or. en

Τροπολογία 253
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενδέχεται να απαιτήσει η Επιτροπή, ιδίως 
εάν της ζητηθεί σχετικά από την Αρχή ή 
από εθνική ρυθμιστική αρχή, να 
καταστήσει το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο 
στην Επιτροπή, την Αρχή, και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 
μαζί με την αιτιολόγηση επί της οποίας 
στηρίζεται το μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 
5 παράγραφος 3. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και η Επιτροπή μπορούν εντός ενός 
μηνός να διαβιβάσουν τα σχόλιά τους στην 
ενδιαφερόμενο εθνική ρυθμιστική αρχή. Η 
μηνιαία προθεσμία δεν μπορεί να 
παραταθεί.

ενδέχεται να απαιτήσει η Επιτροπή, ιδίως 
εάν της ζητηθεί σχετικά από την Αρχή ή 
από εθνική ρυθμιστική αρχή, να 
καταστήσει ταυτόχρονα το σχέδιο μέτρου 
προσβάσιμο στην Επιτροπή, τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη και 
τον BERT, μαζί με την αιτιολόγηση επί 
της οποίας στηρίζεται το μέτρο, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 3. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, ο BERT και η 
Επιτροπή μπορούν εντός ενός μηνός να 
διαβιβάσουν τα σχόλιά τους στην 
ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική αρχή ή 
εντός της περιόδου που αναφέρεται στο 
άρθρο 6, εάν η περίοδος αυτή είναι 
μεγαλύτερη. Η μηνιαία προθεσμία δεν 
μπορεί να παραταθεί.

Or. en

Τροπολογία 254
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενδέχεται να απαιτήσει η Επιτροπή, ιδίως 
εάν της ζητηθεί σχετικά από την Αρχή ή 
από εθνική ρυθμιστική αρχή, να 
καταστήσει το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο 
στην Επιτροπή, την Αρχή, και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 
μαζί με την αιτιολόγηση επί της οποίας 
στηρίζεται το μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 
5 παράγραφος 3. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και η Επιτροπή μπορούν εντός ενός 
μηνός να διαβιβάσουν τα σχόλιά τους στην 
ενδιαφερόμενο εθνική ρυθμιστική αρχή. Η 
μηνιαία προθεσμία δεν μπορεί να 
παραταθεί.

ενδέχεται να απαιτήσει η Επιτροπή, ιδίως 
εάν της ζητηθεί σχετικά από την Αρχή ή 
από εθνική ρυθμιστική αρχή, να 
καταστήσει το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο 
στην Επιτροπή, στον BERT και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 
μαζί με την αιτιολόγηση επί της οποίας 
στηρίζεται το μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 
5 παράγραφος 3. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και η Επιτροπή μπορούν εντός ενός 
μηνός να διαβιβάσουν τα σχόλιά τους στην 
ενδιαφερόμενο εθνική ρυθμιστική αρχή. Η 
μηνιαία προθεσμία δεν μπορεί να 
παραταθεί.

Or. en

Τροπολογία 255
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
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character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Τροπολογία 256
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του δικαιώματος αρνησικυρίας είναι περιττή. Το υπάρχον σύστημα λειτουργεί, και 
δεν χρειάζεται μια ακόμη κεντρική διαδικασία συναπόφασης σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 257
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – σημείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των εξουσιών αρνησικυρίας της Επιτροπής είναι άσκοπη και αντιπαραγωγική. Το 
ισχύον σύστημα έχει δώσει συνεκτικά αποτελέσματα στο σύνολό του. Μια κεντρική εξουσία 
αρνησικυρίας θα αυξήσει τον κίνδυνο για προσέγγιση 'ενιαίου τύπου'. Οι συνθήκες αγοράς 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών οπότε η τελική μεμονωμένη ρυθμιστική απόφαση 
πρέπει να λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Το ισχύον πλαίσιο 
προβλέπει ήδη μεγάλη ανάμιξη της Επιτροπής που μπορεί να διατυπώνει σχόλια επί 
μεμονωμένων υποχρεώσεων (διορθωτικά μέτρα). Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη στο μέγιστο βαθμό αυτά τα σχόλια.

Τροπολογία 258
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αρνησικυρία της Επιτροπής επί των διορθωτικών μέτρων. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές είναι καλύτερα ενημερωμένες όταν πρόκειται για εθνικές αγορές και έχουν καλύτερες 
επαφές με τους συντελεστές της αγοράς.  Αυτή η αρνησικυρία θα υπονομεύσει τον ανταγωνισμό 
σε ζητήματα ρύθμισης μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών· η αρνησικυρία κατά συγκεκριμένου 
διορθωτικού μέτρου που επιβάλλεται από μια ρυθμιστική αρχή θα δυσχεράνει τη χρήση αυτού 
του διορθωτικού μέτρου σε άλλο κράτος μέλος ακόμη κι αν αυτό το ρυθμιστικό μέτρο θα 
ενδείκνυται με γνώμονα τις συνθήκες αγοράς στο εν λόγω κράτος μέλος και την εξάρτηση από 
την πορεία αυτή.

Τροπολογία 259
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
μπορεί η Επιτροπή να λάβει απόφαση 
ζητώντας από την ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού […/ΕΚ] πριν από την έκδοση 
απόφασης. Η απόφαση συνοδεύεται από 
λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση 
των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δεν πρέπει να 
θεσπιστεί, καθώς και από συγκεκριμένες 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
σχεδίου μέτρου.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αρνησικυρία της Επιτροπής επί των διορθωτικών μέτρων. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
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αρχές είναι καλύτερα ενημερωμένες όταν πρόκειται για εθνικές αγορές και έχουν καλύτερες 
επαφές με τους συντελεστές της αγοράς.  Αυτή η αρνησικυρία θα υπονομεύσει τον ανταγωνισμό 
σε ζητήματα ρύθμισης μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών· η αρνησικυρία κατά συγκεκριμένου 
διορθωτικού μέτρου που επιβάλλεται από μια ρυθμιστική αρχή θα δυσχεράνει τη χρήση αυτού 
του διορθωτικού μέτρου σε άλλο κράτος μέλος ακόμη κι αν αυτό το ρυθμιστικό μέτρο θα 
ενδείκνυται με γνώμονα τις συνθήκες αγοράς στο εν λόγω κράτος μέλος και την εξάρτηση από 
την πορεία αυτή.

Τροπολογία 260
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
μπορεί η Επιτροπή να λάβει απόφαση 
ζητώντας από την ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού […/ΕΚ] πριν από την έκδοση 
απόφασης. Η απόφαση συνοδεύεται από 
λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση 
των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δεν πρέπει να 
θεσπιστεί, καθώς και από συγκεκριμένες 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
σχεδίου μέτρου.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απορριφθεί το δικαίωμα αρνησικυρίας της Επιτροπής κατά επανορθωτικών μέτρων. 
Αντ’ αυτού πρέπει να προτιμηθεί μια νέα διαδικασία "συρρύθμισης", κατά την οποία θα 
συνεργάζονται στενά η Επιτροπή, ο BERT και η εθνική ρυθμιστική αρχή.
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Τροπολογία 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
[…/ΕΚ] πριν από την έκδοση απόφασης.
Η απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή 
και αντικειμενική ανάλυση των λόγων για 
τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
σχέδιο μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, 
καθώς και από συγκεκριμένες προτάσεις 
για την τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση σχετικά με
το σχέδιο μέτρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, στοιχεία α) και β) του 
παρόντος άρθρου, ζητώντας από την 
ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική αρχή να 
αποσύρει το σχέδιο μέτρων ή/και, 
ενδεχομένως, να εκδώσει σύσταση 
σχετικά με το σχέδιο μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, στοιχείο 
γ). Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
την γνώμη του BERT προ της εγκρίσεως 
της απόφασης ή/και της σύστασης. Η 
απόφαση ή/και η σύσταση συνοδεύεται 
από λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση 
των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δεν πρέπει να 
θεσπιστεί, καθώς και από συγκεκριμένες 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
σχεδίου μέτρου.

Or. es

Τροπολογία 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
μπορεί η Επιτροπή να λάβει απόφαση 

5. Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4, στοιχεία (α) και (β) 
και εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
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ζητώντας από την ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού […/ΕΚ] πριν από την έκδοση 
απόφασης. Η απόφαση συνοδεύεται από 
λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση 
των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δεν πρέπει 
να θεσπιστεί, καθώς και από 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
[…/ΕΚ] πριν από την έκδοση απόφασης. Η 
απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, καθώς και 
από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιλεγεί μια πιο ισόρροπη λύση: αντί να παραχωρηθεί στην Επιτροπή άμεσο 
δικαίωμα βέτο όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα, θα πρέπει να θεσπιστεί "ρυθμιστικός 
διάλογος" σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του επανορθωτικού 
μέτρου, στον οποίο θα συμμετέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που προτείνουν το 
επανορθωτικό μέτρο και το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Στόχος αυτού του διαλόγου, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλους τους 
συμμετέχοντες οι απόψεις των παραγόντων της αγοράς, είναι να επιτευχθεί κοινή άποψη 
σχετικά με τον καθορισμό του πιο κατάλληλου και αποτελεσματικού επανορθωτικού μέτρου.

Τροπολογία 263
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
[…/ΕΚ] πριν από την έκδοση απόφασης. Η 
απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, καθώς 
και από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
[…/ΕΚ] πριν από την έκδοση απόφασης. Η 
απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί. Ο BERT 
επεξεργάζεται σύσταση για τη 
διαμόρφωση των ρυθμιστικών μέτρων. 
Αυτή η σύσταση υποβάλλεται στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Η εθνική ρυθμιστική 
αρχή πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
αυτή τη σύσταση, μπορεί όμως και να 
διαφοροποιείται. Τυχόν διαφοροποίησή 
της αιτιολογείται αναλυτικά ενώπιον της 
Επιτροπής και του ΒΕRT.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο BERT πρέπει να έχει το δικαίωμα διατύπωσης συστάσεων ως προς τη διαμόρφωση των 
ρυθμιστικών μέτρων.  Η Επιτροπή δεν πρέπει να αποκτήσει δικαίωμα διαμόρφωσης των 
μέτρων, για να μπορεί να χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρακτική πείρα του 
BERT και να αποφευχθεί η μονόπλευρη ενίσχυση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Η σύσταση του 
BERT πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Ωστόσο πρέπει να 
είναι δυνατή η διαφοροποίηση από τη σύσταση, όταν αιτιολογείται αναλυτικά.

Τροπολογία 264
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
[…/ΕΚ] πριν από την έκδοση απόφασης.

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, καθώς και 
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Η απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή 
και αντικειμενική ανάλυση των λόγων για 
τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
σχέδιο μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, 
καθώς και από συγκεκριμένες προτάσεις 
για την τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Τροπολογία 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α.  Όσον αφορά τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, στοιχείο 
(γ), η διατύπωση σοβαρών αμφιβολιών εκ 
μέρους της Επιτροπής πυροδοτεί την 
έναρξη ρυθμιστικού διαλόγου μεταξύ της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής και του 
δικτύου εθνικών ρυθμιστικών αρχών με 
τον σκοπό του εντοπισμού του πιο 
κατάλληλου και αποτελεσματικού μέτρου 
επανόρθωσης του εκάστοτε προβλήματος
ανταγωνισμού, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις απόψεις των παραγόντων της 
αγοράς και την συνεκτικότητα αυτών των 
μέτρων στην εσωτερική αγορά. Ο 
ρυθμιστικός αυτός διάλογος δεν 
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επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί την δίμηνη περίοδο που 
απαιτείται στην παράγραφο 4. 
Εάν, στο τέλος του ρυθμιστικού διαλόγου, 
το δίκτυο εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
επιβεβαιώσει την καταλληλότητα του 
μέτρου με πλειοψηφία δύο τρίτων, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
εγκρίνει το μέτρο. Εάν δεν υπάρξει 
επιβεβαίωση εκ μέρους του δικτύου 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η Επιτροπή 
μπορεί να διατυπώσει τις σοβαρές 
αμφιβολίες της μέσω απόφασης, με την 
οποία θα απαιτείται από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να αποσύρει το σχέδιο μέτρου 
σε οποιοδήποτε στάδιο του ρυθμιστικού 
διαλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιλεχθεί μια πιο ισόρροπη λύση: αντί να παραχωρηθεί στην Επιτροπή άμεσο 
δικαίωμα βέτο όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα, θα πρέπει να θεσπιστεί "ρυθμιστικός 
διάλογος" σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του επανορθωτικού 
μέτρου, στον οποίο θα συμμετέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που προτείνουν το 
επανορθωτικό μέτρο και το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Στόχος αυτού του διαλόγου, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλους τους 
συμμετέχοντες οι απόψεις των παραγόντων της αγοράς, είναι να επιτευχθεί κοινή άποψη 
σχετικά με τον καθορισμό του πιο κατάλληλου και αποτελεσματικού επανορθωτικού μέτρου.

Τροπολογία 266
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής με την οποία 
ζητείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει 
το σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αρνησικυρία της Επιτροπής επί των διορθωτικών μέτρων. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές είναι καλύτερα ενημερωμένες όταν πρόκειται για εθνικές αγορές και έχουν καλύτερες 
επαφές με τους συντελεστές της αγοράς.  Αυτή η αρνησικυρία θα υπονομεύσει τον ανταγωνισμό 
σε ζητήματα ρύθμισης μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών· η αρνησικυρία κατά συγκεκριμένου 
διορθωτικού μέτρου που επιβάλλεται από μια ρυθμιστική αρχή θα δυσχεράνει τη χρήση αυτού 
του διορθωτικού μέτρου σε άλλο κράτος μέλος ακόμη κι αν αυτό το ρυθμιστικό μέτρο θα 
ενδείκνυται με γνώμονα τις συνθήκες αγοράς στο εν λόγω κράτος μέλος και την εξάρτηση από 
την πορεία αυτή.

Τροπολογία 267
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απορριφθεί το δικαίωμα αρνησικυρίας της Επιτροπής κατά επανορθωτικών μέτρων. 
Αντ’ αυτού πρέπει να προτιμηθεί μια νέα διαδικασία "συρρύθμισης", κατά την οποία θα 
συνεργάζονται στενά η Επιτροπή, ο BERT και η εθνική ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής με την οποία 
ζητείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

6. Εντός εξαμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής με την οποία 
ζητείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δια λόγους συνεπείας εν σχέσει με την προηγούμενη παράγραφο, όσον αφορά την προθεσμία 
είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία και χρόνος στην ΕΡΑ προκειμένου να εγκρίνει 
το προτεινόμενο από την Επιτροπή μέτρο.

Τροπολογία 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής με την οποία 
ζητείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει 
το σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3.

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 ή 5α με την οποία ζητείται 
από την εθνική ρυθμιστική αρχή να 
αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιλεχθεί μια πιο ισόρροπη λύση: αντί να παραχωρηθεί στην Επιτροπή άμεσο 
δικαίωμα βέτο όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα, θα πρέπει να θεσπιστεί "ρυθμιστικός 
διάλογος" σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του επανορθωτικού 
μέτρου, στον οποίο θα συμμετέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που προτείνουν το 
επανορθωτικό μέτρο και το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Στόχος αυτού του διαλόγου, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλους τους 
συμμετέχοντες οι απόψεις των παραγόντων της αγοράς, είναι να επιτευχθεί κοινή άποψη 
σχετικά με τον καθορισμό του πιο κατάλληλου και αποτελεσματικού επανορθωτικού μέτρου.
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Τροπολογία 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
παρατηρήσεις εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
και της Επιτροπής και, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, μπορεί να θεσπίζει το 
προκύπτον σχέδιο μέτρου και, εφόσον το 
πράξει, το ανακοινώνει στην Επιτροπή. 
Κάθε άλλος εθνικός φορέας που ασκεί 
καθήκοντα στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών λαμβάνει 
επίσης ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια της 
Επιτροπής.

7. Η ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
παρατηρήσεις εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
και της Επιτροπής και, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, στοιχεία α) και β), μπορεί 
να θεσπίζει το προκύπτον σχέδιο μέτρου 
και, εφόσον το πράξει, το ανακοινώνει 
στην Επιτροπή. Κάθε άλλος εθνικός 
φορέας που ασκεί καθήκοντα στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας ή των ειδικών 
οδηγιών λαμβάνει επίσης ιδιαιτέρως 
υπόψη τα σχόλια της Επιτροπής. Όταν η 
ΕΡΑ αποφασίσει να μην εγκρίνει το 
σχέδιο μέτρων βάσει της σύστασης που 
ενεκρίθη για την παράγραφο 5, 
δημοσιεύει τους λόγους και τις 
αιτιολογήσεις της απόφασής της και 
κοινοποιεί την απόφασή της στην 
Επιτροπή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δια λόγους συνεπείας εν σχέσει με την προηγούμενη παράγραφο, όσον αφορά την προθεσμία 
είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία και χρόνος στην ΕΡΑ προκειμένου να εγκρίνει 
το προτεινόμενο από την Επιτροπή μέτρο.

Τροπολογία 271
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
παρατηρήσεις εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
και της Επιτροπής και, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, μπορεί να θεσπίζει το 
προκύπτον σχέδιο μέτρου και, εφόσον το 
πράξει, το ανακοινώνει στην Επιτροπή.
Κάθε άλλος εθνικός φορέας που ασκεί 
καθήκοντα στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών λαμβάνει 
επίσης ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια της 
Επιτροπής.

7. Η ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
παρατηρήσεις εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, του BERT και της Επιτροπής και, 
εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, μπορεί να 
θεσπίζει το προκύπτον σχέδιο μέτρου και, 
εφόσον το πράξει, το ανακοινώνει στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του ορισμού δεδομένου ότι αφορά μάλλον τα δίκτυα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών παρά τα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών.

Τροπολογία 273
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο του νέου συστήματος, να λαμβάνονται αποφάσεις από 
όργανα της ΕΕ οι οποίες μέχρι τώρα λαμβάνονταν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

Τροπολογία 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα αποτελούσε σοβαρό προηγούμενο στη νομοθεσία περί εσωτερικής 
αγοράς, δεδομένου ότι ένα όργανο της ΕΕ θα υποκαθιστούσε την απόφαση μιας εθνικής αρχής.
Τούτο υπονομεύει απόλυτα το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών της Συνθήκης ΕΕ, στο πλαίσιο 
του οποίου η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας εκ μέρους των εθνικών αρχών υπόκειται 
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στον έλεγχο του Δικαστηρίου και σε ενδεχόμενες διαδικασίες επί παραβάσει της Επιτροπής.

Τροπολογία 275
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
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reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Τροπολογία 276
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των εξουσιών αρνησικυρίας της Επιτροπής είναι άσκοπη και αντιπαραγωγική. Το 
ισχύον σύστημα έχει δώσει συνεκτικά αποτελέσματα στο σύνολό του. Μια κεντρική εξουσία 
αρνησικυρίας θα αυξήσει τον κίνδυνο για προσέγγιση 'ενιαίου τύπου'. Οι συνθήκες αγοράς 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών οπότε η τελική μεμονωμένη ρυθμιστική απόφαση 
πρέπει να λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Το ισχύον πλαίσιο 
προβλέπει ήδη μεγάλη ανάμιξη της Επιτροπής που μπορεί να διατυπώνει σχόλια επί 
μεμονωμένων υποχρεώσεων (διορθωτικά μέτρα). Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
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λαμβάνουν υπόψη στο μέγιστο βαθμό αυτά τα σχόλια.

Τροπολογία 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή των σχεδίων των τελικών μέτρων αναφέρεται ήδη 
στην παράγραφο 7 του άρθρου.

Τροπολογία 278
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 279
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο -7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
" Άρθρο -7a

Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 
των επανορθωτικών μέτρων

1. Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να λάβει ένα μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή 
άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5, τα άρθρα 9 
έως 13 και τα άρθρα 13α και 13β της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) και του άρθρου 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία), η Επιτροπή και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων 
κρατών μελών έχουν στη διάθεσή τους 
χρονική περίοδο εννέα μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου 
μέτρου, εντός της οποίας μπορούν να 
διατυπώσουν τα σχόλιά τους προς την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή. 
2. Εάν το σχέδιο μέτρου αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης, η Επιτροπή μπορεί, εντός 
της ίδιας περιόδου, να γνωστοποιήσει 
στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
και στον BERT τους λόγους για τους 
οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου θα 
έθετε εμπόδια στην ενιαία αγορά ή τους 
λόγους για τους οποίους αμφιβάλλει 
σοβαρά για τη συμβατότητά του με την 
κοινοτική νομοθεσία. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, το σχέδιο μέτρου δεν 
εγκρίνεται για δύο ακόμη μήνες μετά την 
κοινοποίηση της Επιτροπής. Εάν δεν 
υπάρξει τέτοια κοινοποίηση, η αρμόδια 
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εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τυχόν σχόλια της Επιτροπής ή 
οιασδήποτε άλλης εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής.
3. Κατά τη δίμηνη περίοδο στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 2, η Επιτροπή 
ο BERT και η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 
εξεύρεση του καταλληλότερου και πιο 
αποτελεσματικού μέτρου υπό το πρίσμα 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κατάλληλα 
υπόψη τις απόψεις των φορέων της 
αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής ρυθμιστικής 
πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να σημειώσει ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, 
καταθέτοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Η Επιτροπή δύναται, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη αυτή, να 
εγκρίνει σύσταση σύμφωνα με την οποία 
η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή θα 
πρέπει να τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου 
και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις 
προς την κατεύθυνση αυτή. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να λάβει 
ιδιαίτερα υπόψη την σύσταση αυτή. Σε 
περίπτωση που η εθνική ρυθμιστική αρχή 
δεν ακολουθήσει τη σύσταση, υποβάλλει 
αιτιολογημένη εξήγηση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 17 των εισηγητών.  Ο διαχωρισμός των λειτουργιών πρέπει να 
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εξετάζεται κατά τον ίδιο τρόπο με άλλα διορθωτικά μέτρα.

Χρειάζεται αποσαφήνιση για να εξασφαλισθεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν είναι 
υποχρεωμένες να λάβουν πλήρως υπόψη την άποψη τόσο της Επιτροπής όσο και του BERT. 
Εάν ο BERT και η Επιτροπή δώσουν αντιφατικές συμβουλές τούτο θα προκαλούσε έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 280
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο -7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
7α:

‘Άρθρο 9α
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη θέση του βέτο της Επιτροπής στα επανορθωτικά μέτρα, προτείνεται μια νέα διαδικασία 
"από κοινού ρύθμισης", κατά την οποία συνεργάζονται στενά η Επιτροπή, ο BERT και η εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 281
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο -7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο -7α
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Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 
των επανορθωτικών μέτρων

1. Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να λάβει ένα μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή 
άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5, τα άρθρα 9 
έως 13 και τα άρθρα 13α και 13β της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) και του άρθρου 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία), η Επιτροπή και ο 
BERT έχουν στη διάθεσή τους χρονική 
περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης του σχεδίου μέτρου για να 
διατυπώσουν τα σχόλιά τους προς την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.
2. Η Επιτροπή μπορεί, εντός της ίδιας 
περιόδου, να γνωστοποιήσει στην 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή και 
στον BERT τους λόγους για τους οποίους 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου θα έθετε 
εμπόδια στην ενιαία αγορά ή τους λόγους 
για τους οποίους αμφιβάλλει σοβαρά για 
τη συμβατότητά του με την κοινοτική 
νομοθεσία. Σε μια τέτοια περίπτωση, το 
σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για δύο 
ακόμη μήνες μετά την γνωστοποίηση της 
Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει τέτοια γνωστοποίηση, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί 
να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη οιαδήποτε σχόλια της 
Επιτροπής ή του BERT.
3. Κατά τη δίμηνη περίοδο στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 2, η Επιτροπή 
ο BERT και η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 
εξεύρεση του καταλληλότερου και πιο 
αποτελεσματικού μέτρου υπό το πρίσμα 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κατάλληλα 
υπόψη τις απόψεις των φορέων της 
αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής ρυθμιστικής 
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πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να σημειώσει ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, 
καταθέτοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Η Επιτροπή δύναται, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη αυτή, να 
εγκρίνει αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία απαιτεί από την αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το 
σχέδιο μέτρου και να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις προς την 
κατεύθυνση αυτή.
4. Εντός τριμήνου από την έγκριση εκ 
μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, αιτιολογημένης απόφασης 
που επιβάλλει στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το 
σχέδιο μέτρου, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
τροποποιεί το μέτρο αυτό ή το αποσύρει. 
Σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου 
τροποποιείται, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διοργανώνει δημόσια διαβούλευση 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
εμφαίνονται στο άρθρο 6, και 
γνωστοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7."

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται το να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει τελική απόφαση σχετικά με την άσκηση του 
δικαιώματος αρνησικυρίας για να εξασφαλισθεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ο φορέας 
ρυθμιστικών αρχών BERT διαθέτουν τα αναγκαία κίνητρα ώστε να ενεργούν προς όφελος της 
ενιαίας αγοράς παρά ως "κολλεκτίβα" ρυθμιστικών αρχών κάθε μια για εθνικά συμφέροντα. Η 
δημοσίευση της άποψης του BERT και η απαίτηση να την λαμβάνει πλήρως υπόψη η Επιτροπή 
θεωρείται ότι αρκούν για να αναγκάζεται η Επιτροπή να μην λαμβάνει αποφάσεις που 
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αντενδείκνυνται.   Στην τροπολογία αυτή ο διαχωρισμός λειτουργιών αποκτά τον ίδιο βαθμό 
"διαύγειας" με άλλα μέτρα.

Τροπολογία 282
Anni Podimata

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο -7α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7α:
' Άρθρο -7 α

Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 
των προτεινόμενων λύσεων.

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να δοθεί εξάμηνη επιπλέον προθεσμία για την εξεύρεση του πλέον 
αποτελεσματικού και κατάλληλου μέτρου για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 8. Προς τον 
σκοπό αυτό πρέπει η Επιτροπή και ο BERT (με ειδική πλειοψηφία) να συμφωνήσουν στην 
ανάγκη τροποποίησης ενός μέτρου που προτείνεται από κάποια εθνική ρυθμιστική αρχή. 
Διαφορετικά, η ΕΡΑ πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής και 
του BERT.

Τροπολογία 283
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο -7α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο -7a

Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 
των επανορθωτικών μέτρων

1. Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να λάβει ένα μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή 
άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5, τα άρθρα 9 
έως 13 και τα άρθρα 13α και 13β της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) και του άρθρου 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία), η Επιτροπή και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων 
κρατών μελών έχουν στη διάθεσή τους 
χρονική περίοδο εννέα μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου 
μέτρου, εντός της οποίας μπορούν να 
διατυπώσουν τα σχόλιά τους προς την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.
2. Εάν το σχέδιο μέτρου αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης άλλης 
από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 13 
α και 13 β της οδηγίας 2002/19/ΕΚ 
(οδηγία για την πρόσβαση), η Επιτροπή 
μπορεί, εντός της ίδιας περιόδου, να 
γνωστοποιήσει στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή και στον BERT τους 
λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το 
σχέδιο μέτρου δημιουργεί εμπόδια στην 
ενιαία αγορά ή ότι αμφιβάλλει σοβαρά για 
τη συμβατότητά του με την κοινοτική 
νομοθεσία. Σε μια τέτοια περίπτωση, το 
σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για δύο 
ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση της 
Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει τέτοια κοινοποίηση, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί 
να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τυχόν σχόλια της 
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Επιτροπής ή οιασδήποτε άλλης εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής.
3. Κατά τη δίμηνη περίοδο στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 2, η Επιτροπή 
ο BERT και η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 
εξεύρεση του καταλληλότερου και πιο 
αποτελεσματικού μέτρου υπό το πρίσμα 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κατάλληλα 
υπόψη τις απόψεις των φορέων της 
αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής ρυθμιστικής 
πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία των μισών συν ένα 
τουλάχιστον των μελών του ρυθμιστικού 
συμβουλίου, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να σημειώσει ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, 
καταθέτοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Εάν ο BERT έχει εκδώσει αιτιολογημένη 
γνώμη σημειώνοντας ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, η 
Επιτροπή μπορεί, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη αυτή, να εγκρίνει 
αιτιολογημένη απόφαση που θα επιβάλλει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου, 
προσφέροντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Εάν ο BERT έχει εκδώσει αιτιολογημένη 
γνώμη με την οποία επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα και την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου μέτρου, 
η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τυχόν συστάσεις της 
Επιτροπής και του BERT.



PE407.630v01-00 74/109 AM\725136EL.doc

EL

4. Εάν το σχέδιο μέτρου αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης όπως αυτές ορίζονται στα 
άρθρα 13 α και 13 β της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
το σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για δύο 
ακόμη μήνες μετά τη λήξη της περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 3.
Κατά τη δίμηνη αυτή περίοδο, η 
Επιτροπή ο BERT και η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή συνεργάζονται στενά με 
στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου 
και πιο αποτελεσματικού μέτρου υπό το 
πρίσμα των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 8, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
κατάλληλα υπόψη τις απόψεις των 
φορέων της αγοράς και την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί η ανάπτυξη μιας 
συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, με ειδική πλειοψηφία των 
μισών συν ένα τουλάχιστον των μελών 
του ρυθμιστικού συμβουλίου, 
αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να υποδείξει ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να εφαρμοσθεί. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Μόνο εάν η Επιτροπή και ο BERT 
επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα και 
την αποτελεσματικότητα του σχεδίου 
μέτρου, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τυχόν 
συστάσεις της Επιτροπής και του BERT.
5. Εντός τριμήνου από την έγκριση εκ 
μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, αιτιολογημένης απόφασης 
που επιβάλλει στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το 
σχέδιο μέτρου, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
τροποποιεί το μέτρο αυτό ή το αποσύρει. 
Σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου 
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τροποποιείται, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διοργανώνει δημόσια διαβούλευση 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
εμφαίνονται στο άρθρο 6, και 
γνωστοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο
σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7."

Or. en

Τροπολογία 284
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο -7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο -7a

Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 
των επανορθωτικών μέτρων

1. Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να λάβει ένα μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή 
άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5, τα άρθρα 9 
έως 13 και τα άρθρα 13α και 13β της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) και του άρθρου 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία), η Επιτροπή και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων 
κρατών μελών έχουν στη διάθεσή τους 
χρονική περίοδο εννέα μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου 
μέτρου, εντός της οποίας μπορούν να 
διατυπώσουν τα σχόλιά τους προς την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.
2. Εάν το σχέδιο μέτρου αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
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υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης άλλης 
από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 13 
α και 13 β της οδηγίας 2002/19/ΕΚ 
(οδηγία για την πρόσβαση), η Επιτροπή 
μπορεί, αυτομάτως ή κατόπιν αιτήματος 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή 
επαγγελματικής οργάνωσης, εντός της 
ίδιας περιόδου, να ενημερώσει την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή και τον 
BERT για τους λόγους για τους οποίους 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου θέτει 
εμπόδια στην ενιαία αγορά ή για τους 
λόγους για τους οποίους αμφιβάλλει 
σοβαρά για τη συμβατότητά του με την 
κοινοτική νομοθεσία. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, το σχέδιο μέτρου δεν 
εγκρίνεται για δύο ακόμη μήνες μετά την 
κοινοποίηση της Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει τέτοια κοινοποίηση, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί 
να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη οιαδήποτε σχόλια της 
Επιτροπής ή οιασδήποτε άλλης εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής.
3. Κατά τη δίμηνη περίοδο στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 2, η Επιτροπή, 
ο BERT και η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 
εξεύρεση του καταλληλότερου και πιο 
αποτελεσματικού μέτρου υπό το πρίσμα 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κατάλληλα 
υπόψη τις απόψεις των φορέων της 
αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής ρυθμιστικής 
πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να σημειώσει ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, 
καταθέτοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
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δημοσιοποιείται.
Εάν ο BERT έχει εκδώσει αιτιολογημένη 
γνώμη σημειώνοντας ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, η 
Επιτροπή μπορεί, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη αυτή, να εγκρίνει 
αιτιολογημένη απόφαση που θα επιβάλλει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου, 
προσφέροντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Εάν ο BERT έχει εκδώσει αιτιολογημένη 
γνώμη με την οποία επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα και την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου μέτρου, 
η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τυχόν συστάσεις της 
Επιτροπής και του BERT.
4. Εάν το σχέδιο μέτρου αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 13 α ή στο άρθρο 13 β της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
το σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για δύο 
ακόμη μήνες μετά τη λήξη της περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 3.
Κατά τη δίμηνη αυτή περίοδο, η 
Επιτροπή ο BERT και η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή συνεργάζονται στενά με 
στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου 
και πιο αποτελεσματικού μέτρου υπό το 
πρίσμα των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 8, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
κατάλληλα υπόψη τις απόψεις των 
φορέων της αγοράς οι οποίες έχουν 
διατυπωθεί σε δημόσια διαβούλευση και 
την ανάγκη να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 
μιας συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να σημειώσει ότι το σχέδιο 



PE407.630v01-00 78/109 AM\725136EL.doc

EL

μέτρου δεν πρέπει να εφαρμοσθεί. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Μόνο εάν η Επιτροπή και ο BERT 
επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα και 
την αποτελεσματικότητα του σχεδίου 
μέτρου, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τυχόν 
συστάσεις της Επιτροπής και του BERT.
5. Εντός τριμήνου από την έγκριση εκ 
μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, αιτιολογημένης απόφασης 
που επιβάλλει στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το 
σχέδιο μέτρου, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
τροποποιεί το μέτρο αυτό ή το αποσύρει. 
Σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου 
τροποποιείται, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διοργανώνει δημόσια διαβούλευση 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
εμφαίνονται στο άρθρο 6, και 
γνωστοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7."

Or. en

Τροπολογία 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν 
την μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των κοινοποιήσεων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7, σε περίπτωση 
που απαιτούνται κοινοποιήσεις, καθώς και
τον καθορισμό των χρονικών περιθωρίων 

1. Μετά την δημόσια διαβούλευση και 
την διαβούλευση με εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
σύσταση για τον καθορισμό της μορφής, 
του περιεχομένου και του επιπέδου 
λεπτομέρειας των κοινοποιήσεων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7, σε περίπτωση που 
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του άρθρου 7. απαιτούνται κοινοποιήσεις, καθώς και τον 
καθορισμό των χρονικών περιθωρίων του 
άρθρου 7.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομέρειας των τροποποιήσεων αποτελούν 
αντικείμενο της ισχύουσας Σύστασης της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τις 
κοινοποιήσεις, τα  χρονικά περιθώρια και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 
της Οδηγίας 2002/20/ΕΚ. Με το προτεινόμενο κείμενο, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό του 
άρθρου 15(1), ενοποιείται το όργανο αυτό.

Τροπολογία 286
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν 
την μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των κοινοποιήσεων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7, σε περίπτωση που 
απαιτούνται κοινοποιήσεις, καθώς και τον 
καθορισμό των χρονικών περιθωρίων του 
άρθρου 7.

1. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη του BERT,  μπορεί να 
θεσπίζει συστάσεις και/ή κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν την μορφή, το 
περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομέρειας 
των κοινοποιήσεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 7, σε περίπτωση που απαιτούνται 
κοινοποιήσεις, καθώς και τον καθορισμό 
των χρονικών περιθωρίων του άρθρου 7.

Or. en

Τροπολογία 287
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν 
την μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των κοινοποιήσεων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7, σε περίπτωση που 
απαιτούνται κοινοποιήσεις, καθώς και τον 
καθορισμό των χρονικών περιθωρίων του 
άρθρου 7.

1. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη του BERT, έχει την 
αρμοδιότητα να θεσπίζει συστάσεις και/ή 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν 
την μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των κοινοποιήσεων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7, σε περίπτωση που 
απαιτούνται κοινοποιήσεις, καθώς και τον 
καθορισμό των χρονικών περιθωρίων του 
άρθρου 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Έχει σημασία η Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τον BERT πριν εκδώσει σύσταση.

Τροπολογία 288
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν την 
μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των κοινοποιήσεων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7, σε περίπτωση που 
απαιτούνται κοινοποιήσεις, καθώς και τον 
καθορισμό των χρονικών περιθωρίων του 
άρθρου 7.

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν την 
μορφή και το περιεχόμενο των 
κοινοποιήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
7, σε περίπτωση που απαιτούνται 
κοινοποιήσεις, καθώς και τον καθορισμό 
των χρονικών περιθωρίων του άρθρου 7.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διάταξη δεν αντιμετωπίζονται όλες οι αγορές το ίδιο. Όλες οι αναλύσεις 
αγοράς πρέπει να καλύπτουν βασικές απαιτήσεις. 
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Τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν να επηρεάζουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί μια νέα νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 3α.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραμένει ασαφές τί σημαίνουν τα 'μη ουσιαστικά στοιχεία' που αναφέρονται στην παράγραφο 
(2). Αυτά τα προτεινόμενα 'εκτελεστικά μέτρα' ενδέχεται να έχουν σημαντικό οικονομικό 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Οποιεσδήποτε δυνητικές αλλαγές πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη 
έλεγχο στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ ή στο πλαίσιο της αρμοδιότητας 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 3α.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι σε συμφωνία με την τροπολογία στην παράγραφο 1, δεδομένου ότι μία 
σύσταση δεν μπορεί να τροποποιεί ουσιώδη στοιχεία της Οδηγίας.

Τροπολογία 291
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 3α.

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές διαδικασίας πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή μόνον σύστασης για την οποία 
πρέπει να ζητείται η γνώμη του BERT.

Τροπολογία 292
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 3α.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διάταξη δεν αντιμετωπίζονται όλες οι αγορές το ίδιο. Όλες οι αναλύσεις 
αγοράς πρέπει να καλύπτουν βασικές απαιτήσεις.

Τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν να επηρεάζουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί μια νέα νομοθετική διαδικασία.
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Τροπολογία 293
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 3α.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 294
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 3α.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 3α. 
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Πρέπει να ζητείται η γνώμη του BERT 
για οιαδήποτε διαδικασία επείγοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του BERT για κάθε μέτρο εφαρμογής που σχετίζεται με το άρθρο 
7.

Τροπολογία 295
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (8) – στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

‘Με επιφύλαξη του άρθρου 9 αναφορικά 
με το ραδιοφάσμα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη την επιθυμία 
για τεχνολογικώς ουδέτερους κανονισμούς 
και, κατά την διεξαγωγή των κανονιστικών 
καθηκόντων που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία και στις ειδικές οδηγίες, 
ιδίως όσων προβλέπονται για την 
διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού, εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πράττουν 
ανάλογα.’

Με επιφύλαξη του άρθρου 9 αναφορικά με 
το ραδιοφάσμα ή άλλων απαιτήσεων για 
την εκπλήρωση των στόχων που 
περιγράφονται στις παραγράφους 2 έως 
4, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαιτέρως 
υπόψη την επιθυμία για τεχνολογικώς 
ουδέτερους κανονισμούς στις εκάστοτε 
υπό συζήτηση, σαφώς καθορισμένες 
αγορές  και, κατά την διεξαγωγή των 
κανονιστικών καθηκόντων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες, ιδίως όσων 
προβλέπονται για την διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πράττουν ανάλογα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αξιέπαινη η ιδέα της τεχνολογικής ουδετερότητας, πρέπει να υποχωρεί όμως έναντι 
άλλων, σημαντικότερων ρυθμιστικών στόχων, στην περίπτωση σύγκρουσης ρυθμιστικών 
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στόχων. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η σαφής οριοθέτηση των σχετικών αγορών, και η 
τεχνολογική ουδετερότητα πρέπει να περιορίζεται σε ορισμένη αγορά.

Τροπολογία 296
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μεριμνώντας ώστε οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μειονεκτούντων χρηστών, των 
ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με 
ειδικές κοινωνικές ανάγκες να 
αποκομίζουν το μέγιστο όφελος όσον 
αφορά την επιλογή, την τιμή και την 
ποιότητα·

(α) μεριμνώντας ώστε οι χρήστες,
συμπεριλαμβανομένων των 
μειονεκτούντων χρηστών, των 
ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με 
ειδικές κοινωνικές ανάγκες να 
αποκομίζουν το μέγιστο όφελος όσον 
αφορά την επιλογή, την τιμή και την 
ποιότητα, ενώ καταβάλλονται 
αποζημιώσεις για τυχόν καθαρές 
πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν 
αποδεδειγμένα τον πάροχο συνεπεία 
αντίστοιχων υποχρεώσεων που του 
επιβάλλονται για κοινωνικούς λόγους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση αυτών των υποχρεώσεων περιορίζεται χάριν σαφήνειας και αντίστοιχα 
διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κοινωνικές προσφορές συνεπάγονται 
δαπάνες, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν τους παρόχους εν είδει καθαρών πρόσθετων 
δαπανών και πρέπει να αντισταθμίζονται με αποζημίωση από το Δημόσιο έναντι σχετικών 
αποδείξεων. Η επιφόρτιση των ΕΡΑ με τη διανομή περιεχομένων φαίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 297
Gabriele Albertini

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

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

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλα 
τα δίκτυα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου είναι υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τα άτομα με 
αναπηρία και τα ηλικιωμένα άτομα και τους χρήστες εν γένει. Έχει ζωτική σημασία αυτές οι 
υπηρεσίες να διατίθενται από όλα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 298
Stefano Zappalà

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλα 
τα δίκτυα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου είναι υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τα άτομα με 
αναπηρία και τα ηλικιωμένα άτομα και για τους χρήστες εν γένει. Έχει ζωτική σημασία αυτές οι 
υπηρεσίες να διατίθενται από όλα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
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Τροπολογία 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου και την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλα τα δίκτυα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου είναι υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τα άτομα με 
αναπηρία και τα ηλικιωμένα άτομα και τους χρήστες εν γένει. Έχει ζωτική σημασία αυτές οι 
υπηρεσίες να διατίθενται από όλα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 300
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η επέκταση αυτών των υποχρεώσεων περιορίζεται χάριν σαφήνειας και αντίστοιχα 
διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κοινωνικές προσφορές συνεπάγονται 
δαπάνες, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν τους παρόχους εν είδει καθαρών πρόσθετων 
δαπανών και πρέπει να αντισταθμίζονται με αποζημίωση από το Δημόσιο έναντι σχετικών 
αποδείξεων. Η επιφόρτιση των ΕΡΑ με τη διανομή περιεχομένων φαίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 301
Dragoș Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 302
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το νομικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών ρυθμίζει την πρόσβαση στα δίκτυα. Η νέα διάταξη δεν 
πρέπει να επεμβαίνει στα περιεχόμενα. Για τούτο θα φροντίσει η νομοθεσία σχετικά με τα ΜΜΕ 
στα επιμέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία 303
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου και την 
πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες σε 
όλα τα δίκτυα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου είναι υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τα άτομα με 
αναπηρία και τα ηλικιωμένα άτομα και τους χρήστες εν γένει. Έχει ζωτική σημασία αυτές οι 
υπηρεσίες να διατίθενται από όλα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 

(β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση, λαμβανομένων υπόψη των 



AM\725136EL.doc 91/109 PE407.630v01-00

EL

ανταγωνισμού στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου·

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ούτε 
περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως 
όσον αφορά τη διανομή περιεχομένου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι δημόσιες επενδύσεις που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην τόνωση 
της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, να μην στρεβλώνουν τις αγορές ούτε να λειτουργούν κατά 
τρόπο αθέμιτο όταν συγκρίνονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους γενικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις όταν προωθούν τον ανταγωνισμό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 305
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της συνεργασίας με την Επιτροπή και 
με την Αρχή, ώστε να εξασφαλίζονται, η 
ανάπτυξη συνεπούς ρυθμιστικής πρακτικής 
και συνεπής εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και των ειδικών οδηγιών.

δ) της συνεργασίας στο πλαίσιο του 
BERT, ώστε να εξασφαλίζονται η 
ανάπτυξη συνεπούς ρυθμιστικής 
πρακτικής, η οποία θα λαμβάνει δεόντως 
υπόψη ταυτόχρονα τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας καθώς και τις 
ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε 
μεμονωμένες εθνικές αγορές, και συνεπής 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες ισχύουν για πολλές εθνικές αγορές, που έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά μεταξύ τους 
και στις οποίες επικρατούν διαφορετικοί όροι ανταγωνισμού. Τα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών πρέπει επομένως να τυγχάνουν της προσοχής μας, ακριβώς επειδή οι αγορές στις οποίες 
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επικρατεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός δεν πρέπει να υποβληθούν σε υπερβολικές ρυθμίσεις 
ούτε πρέπει να εμποδιστεί μέσω των ρυθμίσεων η περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις 
αγορές στις οποίες δεν συμβαίνει ακόμη κάτι τέτοιο. Ο BΕRT φαίνεται να είναι το 
καταλληλότερο πλαίσιο γι’ αυτό.

Τροπολογία 306
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
"(δα) ωστόσο για χώρες με μη 
αναπτυγμένες σταθερές υποδομές και 
χαμηλή κάλυψη για σταθερές και 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, η εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν την ανάγκη 
να δοθεί προτεραιότητα στον στόχο της 
προώθησης επενδύσεων σε στόχους που 
σχετίζονται με την καθαρή τόνωση του 
ανταγωνισμού."

Or. en

Τροπολογία 307
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο  γ α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"3α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επιδιώκουν τη δημιουργία κατάλληλου 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την 



AM\725136EL.doc 93/109 PE407.630v01-00

EL

υποστήριξη επενδύσεων σε νέα δίκτυα 
πρόσβασης· Ο ανταγωνισμός στις 
υποδομές θα παράσχει μοναδική ευκαιρία 
για καινοτομία.  Αυτό το ρυθμιστικό 
περιβάλλον θα πρέπει μεταξύ άλλων:
(α) να είναι προβλέψιμο για περίοδο 
συμβατή με τον χρόνο που χρειάζεται για 
την κερδοφορία μεγάλων επενδύσεων·
(β) να στοχεύει στην μέγιστη γεωγραφική 
εμβέλεια του ανταγωνισμού σε επίπεδο 
υποδομών·
(γ) να επιτρέπει την άντληση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από 
την ταχύτερη γεωγραφική εξάπλωση, 
ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
ανάπτυξη δικτύων·
(δ) να προσελκύει πόρους από τις 
χρηματοπιστωτικές αγοράς για μεγάλες 
επενδύσεις εκκίνησης σε νέα δίκτυα 
πρόσβασης·
(ε) να επιτρέπει τη σύναψη ευέλικτων 
εθελοντικών εμπορικών συμφωνιών 
σχετικά με τις επενδύσεις και τον 
επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ των 
φορέων ανάπτυξης των νέων δικτύων 
πρόσβασης·
(στ) να λαμβάνει υπόψη τα 
μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά που 
χρειάζονται για την απόσβεση της 
επένδυσης σε νέες υποδομές·
(ζ) να ενθαρρύνει τη μέγιστη αλλά 
διαφανή ευελιξία των τιμών λιανικής για 
υπηρεσίες που παρέχονται για τις νέες 
αυτές υποδομές."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα μακρόπνοο καθεστώς πρόσβασης για τα δίκτυα νέας γενιάς που αποσκοπεί στην παροχή 
κινήτρων για καινοτομία και επενδύσεις πρέπει να σχεδιασθεί κατά τρόπο που καθιστά δυνατή 
τη βεβαιότητα, την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για 
δυνητικούς επενδυτές.
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Τροπολογία 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) στην παράγραφο 4 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
"(ζα) διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις 
που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
συνεργάζονται με τους τομείς που 
ασχολούνται με την προστασία και την 
προαγωγή νόμιμου περιεχομένου στα 
δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Τροπολογία 309
Gianni De Michelis

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

(εα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
4α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επιδιώκουν την δημιουργία κατάλληλου 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος για 
επενδύσεις σε νέες υποδομές πρόσβασης 
που μπορούν δυνητικά να προωθήσουν 
τον ανταγωνισμό στις υποδομές.
Το ρυθμιστικό περιβάλλον πρέπει μεταξύ 
άλλων:
(α) να προωθεί επενδύσεις που 
ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς, 
επιτρέποντας μεταξύ άλλων συμφωνίες 
επιμερισμού των επενδύσεων και 
συμβάσεις επιμερισμού του κινδύνου σε 
εμπορική βάση·
(β) να προωθεί τον ανταγωνισμό σε 
επίπεδο υποδομών όπου είναι δυνατόν·
(γ) να επιτρέπει την ελαστικότητα των 
τιμών περιλαμβανομένης της 
γεωγραφικής και ποιοτικής 
διαφοροποίησης της τιμής των 
υπηρεσιών·
(δ) να απέχει από την εισαγωγή περιττών 
ρυθμιστικών περιορισμών όπου οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν 
εμπορικές συμφωνίες·
(ε) να ενθαρρύνει έγκαιρες επενδύσεις 
επιτρέποντας μεταξύ άλλων ευνοϊκότερες 
συνθήκες για πρώιμες επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες και υποδομές·
(στ) να είναι αναλογικό προς τα τοπικά 
χαρακτηριστικά και την 
ανταγωνιστικότητα της σχετικής 
γεωγραφικής αγοράς·
(ζ) να είναι προβλέψιμο για τη χρονική 
περίοδο που χρειάζεται για την 
επιβράβευση των σημαντικών 
επενδύσεων που απαιτούνται σε νέες 
υποδομές πρόσβασης·"
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Or. en

Αιτιολόγηση

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Τροπολογία 310
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε a) Στο άρθρο 8 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 4α: 

"(4a) Για την επίτευξη των πολιτικών 
στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 
και 4 οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει 
να αναλάβουν το καθήκον να 
συγκροτήσουν ένα πεδίο ρύθμισης για 
επενδύσεις σε υποδομή δικτύου 
πρόσβασης, το οποίο θα πληροί μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) νομική ασφάλεια για το χρονικό 
διάστημα που είναι απαραίτητο για την 
απόδοση των επενδύσεων· 
(β) επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
γεωγραφικής επέκτασης ανταγωνισμού 
βασισμένου σε πλατφόρμα·
(γ) δημιουργία ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων από την ταχύτερη 
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γεωγραφική επέκταση, ώστε να δοθούν 
έτσι κίνητρα ανάπτυξης των δικτύων·
(δ) να προσελκύσουν τα νέα δίκτυα 
πρόσβασης κεφάλαια από τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές για μεγάλες 
αρχικές επενδύσεις·
(ε) διευκόλυνση εθελοντικών συμφωνιών 
επενδύσεων και κατανομής κινδύνου 
μεταξύ παρόχων νέων δικτύων 
πρόσβασης·
(στ) συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων 
όρων για την απόδοση των επενδύσεων 
σε νέες υποδομές δικτύων και προώθηση 
της μέγιστης δυνατής ευελιξίας στη 
διαμόρφωση τιμολογίων για τους πελάτες 
λιανικής για υπηρεσίες που προσφέρονται 
προκειμένου για νέες υποδομές."

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενόψει της ανάπτυξης των δικτύων πρόσβασης της νέας γενιάς το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο 
πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις επενδυτικές προκλήσεις. Η νομοθεσία πρέπει να 
ενθαρρύνει τους συμμετόχους της αγοράς να επενδύσουν σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς.

Τροπολογία 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Στο άρθρο 8, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"4α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επιδιώκουν την δημιουργία του 
κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος 
για την πραγματοποίηση ανταγωνιστικών 
επενδύσεων σε νέα δίκτυα πρόσβασης, 
πράγμα που αποτελεί μοναδική ευκαιρία 
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για καινοτομία και ανταγωνισμό σε 
επίπεδο πλατφόρμας που αποτελούν 
θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την 
κατάργηση των ρυθμίσεων. Αυτό το 
ρυθμιστικό περιβάλλον θα πρέπει μεταξύ 
άλλων:
(α) να είναι προβλέψιμο για περίοδο 
συμβατή με τον χρόνο που χρειάζεται για 
την κερδοφορία μεγάλων επενδύσεων·
(β) να στοχεύει στην μέγιστη γεωγραφική 
εμβέλεια του ανταγωνισμού σε επίπεδο 
πλατφόρμας·
(γ) να επιτρέπει την άντληση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από 
την ταχύτερη γεωγραφική εξάπλωση, 
ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
ανάπτυξη δικτύων·
(δ) να προσελκύει πόρους από τις 
χρηματοπιστωτικές αγοράς για μεγάλες 
επενδύσεις εκκίνησης σε νέα δίκτυα 
πρόσβασης·
(ε) να επιτρέπει τη σύναψη ευέλικτων 
εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις 
επενδύσεις και τον επιμερισμό του 
κινδύνου μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης των νέων δικτύων 
πρόσβασης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημερινό ρυθμιστικό καθεστώς πρέπει να προσαρμοστεί στις επενδυτικές προκλήσεις που 
αφορούν την εγκατάσταση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Οι ρυθμίσεις πρέπει να 
επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς να επενδύουν στα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς και 
κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους συνακόλουθους κινδύνους.
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Τροπολογία 312
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Στο άρθρο 8, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος :
"4α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επιδιώκουν τη δημιουργία κατάλληλου 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος για 
επενδύσεις σε νέες υποδομές πρόσβασης 
που μπορούν δυνητικά να προωθήσουν 
τον ανταγωνισμό στις υποδομές.
Αυτό το ρυθμιστικό περιβάλλον θα πρέπει 
μεταξύ άλλων:
(α) να προωθεί επενδύσεις που 
ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς, 
επιτρέποντας μεταξύ άλλων συμφωνίες 
επιμερισμού των επενδύσεων και 
συμβάσεις επιμερισμού του κινδύνου σε 
εμπορική βάση·
(β) να προωθεί τον ανταγωνισμό σε 
επίπεδο υποδομών όπου είναι δυνατόν·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 5 αποσκοπεί στον προσδιορισμό του στόχου του ρυθμιστικού πλαισίου 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί κυρίως στο να ευνοήσει τη μαζική 
εξάπλωση του δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς οπουδήποτε στην Ευρώπη. Επομένως η νέα 
παράγραφος προσδιορίζει ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον αποσκοπεί στο να: προωθεί επενδύσεις 
που ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς, επιτρέποντας επίσης συμφωνίες επιμερισμού των 
επενδύσεων και συμβάσεις επιμερισμού του κινδύνου.
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Τροπολογία 313
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στο άρθρο 8, παράγραφος 4α, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

(γ) επιβάλλοντας εκ των προτέρων 
κανονιστικές υποχρεώσεις μόνον όπου 
δεν υπάρχει πραγματικός και 
αυτοσυντηρούμενος ανταγωνισμός και 
χαλαρώνοντας ή αίροντας τις 
υποχρεώσεις αυτές μόλις υπάρξει 
ανταγωνισμός·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με την τροπολογία 20.

Τροπολογία 314
Mary Honeyball

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:

"Άρθρο 8α
Συντονισμός των πολιτικών 

ραδιοφάσματος στην Κοινότητα

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό και την 
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εναρμόνιση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στην Κοινότητα.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
συντονισμό όσον αφορά την προσέγγιση 
της πολιτικής και, όπου χρειάζεται, την 
εναρμόνιση των συνθηκών σε σχέση με 
τη διαθεσιμότητα και την αποδοτική 
χρήση του ραδιοφάσματος, που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συντονισμένη και έγκαιρη παροχή 
πληροφοριών όσον αφορά την 
παραχώρηση, τη διαθεσιμότητα και τη 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας.
4. Δημιουργείται μια Επιτροπή Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (RSPC) με σκοπό να 
συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων 
που τίθενται στις παραγράφους 1 έως 3.
Η RSPC παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα 
πολιτικής ραδιοφάσματος.
Η RSPC απαρτίζεται από έναν υψηλού 
επιπέδου εκπρόσωπο κάθε εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής υπεύθυνης για την 
πολιτική ραδιοφάσματος σε κάθε κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή συμμετέχει χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.
5. Η RSPC αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία εκδίδει γνωμοδοτήσεις, είτε 
μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, είτε με δική της 
πρωτοβουλία. Κάθε κράτος μέλος 
διαθέτει μία ψήφο, ενώ η Επιτροπή δεν 
ψηφίζει.
6. Η Επιτροπή λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη της RSPC διαμορφώνει 
ανά τριετία στόχους πολιτικής και μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής 
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ραδιοφάσματος.
7. Η Επιτροπή λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη της RSPC προτείνει 
νομοθετικά μέτρα για την εκπλήρωση 
των στόχων της κοινής πολιτικής, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 6.
8. Η RSPC υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σημεία 4 και 9 της τροπολογίας 23 των εισηγητών αφαιρέθηκαν. Τα σημεία αυτά υπάρχει 
κίνδυνος να υπονομεύσουν τη διαπραγματευτική θέση της Ευρώπης όπως συμφωνήθηκε μέσω 
της CEPT και αντιβαίνουν στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 315
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 8α:
"Άρθρο 8α:

Συντονισμός των πολιτικών 
ραδιοφάσματος στην Κοινότητα

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ραδιοφάσματος σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί την τήρηση διεθνώς 
δεσμευτικών συμφωνιών και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με το ράδιο 
φάσμα. Μόνο με τον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις προσεγγίσεις της πολιτικής, είναι 
δυνατή η πρόοδος στη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην ΕΕ.  Προτείνεται νέα επιτροπή που 
πρέπει να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών και 
μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη – οπότε λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες σχέσεις 
ανάμεσα στη ρύθμιση της μετάδοσης και τη ρύθμιση του περιεχομένου – για να συμβάλει στη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής ραδιοφάσματος της ΕΕ.
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Τροπολογία 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 
"Άρθρο 8a

Συντονισμός των πολιτικών 
ραδιοφάσματος στην Κοινότητα

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ραδιοφάσματος σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί την τήρηση διεθνώς 
δεσμευτικών συμφωνιών και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με το ράδιο 
φάσμα. Μόνο με τον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις προσεγγίσεις της πολιτικής, είναι 
δυνατή η πρόοδος στη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην ΕΕ.

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

Τροπολογία 317
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 
"Άρθρο 8a

Συντονισμός των πολιτικών 
ραδιοφάσματος στην Κοινότητα

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ραδιοφάσματος σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί την τήρηση διεθνώς 
δεσμευτικών συμφωνιών και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με το ράδιο 
φάσμα. Μόνο με τον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις προσεγγίσεις της πολιτικής, είναι 
δυνατή η πρόοδος στη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην ΕΕ.

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