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Τροπολογία 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 
εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
ωστόσο, να προβαίνουν σε διάκριση με 
βάση την προσφορά τεχνολογίας ή 
υπηρεσίας όπου προβλέπεται σχετικά στο 
παρόν άρθρο.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ουσιαστική διαχείριση των 
ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 
εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια, και 
γίνονται στο πλαίσιο της τήρησης των 
διεθνών συμφωνιών 
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνάπτονται υπό την αιγίδα της ΔΕΤ) και 
με συνεκτίμηση των πτυχών δημόσιας 
πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
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Τροπολογία 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ραδιοσυχνοτήτων αφενός καθιστούν αναγκαία τη 
διαχείριση σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες που υπερβαίνουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και αφετέρου τις καθιστούν ιδεώδες μέσο για την επίτευξη ορισμένων στόχων 
δημοσίας πολιτικής, συγκεκριμένα της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της προώθησης της 
ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας.

Τροπολογία 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
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ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 
εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
ωστόσο, να προβαίνουν σε διάκριση με 
βάση την προσφορά τεχνολογίας ή 
υπηρεσίας όπου προβλέπεται σχετικά στο 
παρόν άρθρο.

ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 
εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
ωστόσο, να προβαίνουν σε διάκριση με 
βάση την προσφορά τεχνολογίας ή 
υπηρεσίας όπου προβλέπεται σχετικά στο 
παρόν άρθρο. Στο πλαίσιο αυτών των 
ενεργειών, τα κράτη μέλη τηρούν τις 
διεθνείς συμφωνίες και μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τους προβληματισμούς 
που αφορούν την δημόσια πολιτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συχνότητες ξεπερνούν τα σύνορα της ΕΕ, πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς 
συμφωνίες για την αποφυγή παρεμβολών.

Τροπολογία 321
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ραδιοσυχνότητες είναι δημόσιο αγαθό με 
σημαντική κοινωνική, πολιτισμική και 
οικονομική αξία, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για την αποτελεσματική 
διαχείριση του ραδιοφάσματος για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην επικράτειά τους σύμφωνα με το 
άρθρο 8. Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή 
και η εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων 
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αυτών από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 322
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης του και σύμφωνα με 
την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα).

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία σύμφωνη προς την τροπολογία 58 για την ανάκληση της απόφασης περί 
ραδιοφάσματος με στόχο την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου, απλουστευμένου και συνεπούς 
ρυθμιστικού πλαισίου για το ραδιοφάσμα.
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Τροπολογία 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης του και σύμφωνα με 
την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα).

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης της ουσιαστικής και 
αποτελεσματικής χρήσης τους, που μπορεί 
να συμβάλει στην υλοποίηση οικονομιών 
κλίμακας και στην διαλειτουργικότητα 
των υπηρεσιών προς όφελος των 
καταναλωτών, και σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ (απόφαση 
ραδιοφάσματος).

Or. en

Τροπολογία 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης, 
ουδείς χρήστης συχνότητας του 
ραδιοφάσματος δεν εξαιρείται από την 
υποχρέωση να καταβάλλει τα συνήθη τέλη ή 
επιβαρύνσεις που ορίζονται για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να εξασφαλίσει συνέπεια με την αιτιολογική σκέψη 50.
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Τροπολογία 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9γ, τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος 
ραδιοδικτυακής ή ασύρματης 
τεχνολογίας πρόσβασης μπορεί να 
χρησιμοποιείται στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο, τα κράτη διασφαλίζουν 
στο μέτρο του δυνατού ότι κάθε τύπος 
τεχνολογίας στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες μπορεί να χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό τους 
σχέδιο κατανομής συχνοτήτων και τις 
ραδιοφωνικές ρυθμίσεις της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Μια πολιτική 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και "ευελιξίας" εμπεριέχει το πρόβλημα της 
δυνατότητας λειτουργίας των τεχνολογιών δορυφορικών και επίγειων (ιδιαίτερα κινητών) 
τηλεπικοινωνιών στην ίδια ή σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.

Τροπολογία 326
Robert Goebbels

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

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
9γ, τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος
ραδιοδικτυακής ή ασύρματης τεχνολογίας 
πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιείται
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
ανοικτές για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων
9γ και 9δ, τα κράτη διευκολύνουν στο 
μέτρο του δυνατού την χρήση όλων των 
τύπων ραδιοδικτυακής ή ασύρματης 
τεχνολογίας πρόσβασης στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγούνται για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό τους 
σχέδιο κατανομής συχνοτήτων και τις 
ραδιοφωνικές ρυθμίσεις της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 327
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
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που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες.

που είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με 
τους εθνικούς τους πίνακες κατανομής 
συχνοτήτων και τις ραδιφωνικές 
ρυθμίσεις της ΔΕΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη αναφοράς του πίνακα κατανομής συχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο, στον κανονισμό 
της ΔΕΤ.

Τροπολογία 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στο δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9γ, τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος ραδιοδικτυακής ή ασύρματης 
τεχνολογίας πρόσβασης μπορεί να 
χρησιμοποιείται στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος 
ραδιοδικτυακής ή ασύρματης τεχνολογίας 
πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιείται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εθνικούς τους πίνακες 
κατανομής συχνοτήτων και τις ρυθμίσεις 
της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συχνότητες ξεπερνούν τα σύνορα της ΕΕ, πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς 
συμφωνίες για την αποφυγή παρεμβολών.
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Τροπολογία 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος
ραδιοδικτυακής ή ασύρματης τεχνολογίας 
πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιείται
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
ανοικτές για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9 γ, τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση 
παντός τύπου ραδιοδικτυακής ή 
ασύρματης τεχνολογίας πρόσβασης στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
σύμφωνα με τους εθνικούς τους πίνακες 
κατανομής συχνοτήτων και λαμβάνοντας 
υπόψη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις 
κανονιστικές διατάξεις στο εν λόγω πεδίο 
που έχουν εκδώσει διεθνείς φορείς 
τηλεπικοινωνιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και τη διαχείριση στην πράξη των ραδιοσυχνοτήτων, στόχους 
που συγκαταλέγονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και πρέπει να επιδιώκονται όσον αφορά όχι 
μόνον τις ζώνες συχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση αλλά και εκείνες που 
υπόκεινται σε δικαιώματα χρήσης.

Τροπολογία 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
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θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος 
ραδιοδικτυακής ή ασύρματης 
τεχνολογίας πρόσβασης μπορεί να 
χρησιμοποιείται στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος τεχνολογιών μπορεί να 
χρησιμοποιείται στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλοι οι τύποι δικτύων δεν μπορεί να συνυπάρχουν χωρίς την εφαρμογή επιτακτικών 
περιορισμών τεχνικής φύσεως προς αποφυγή παρεμβολών (π.χ. δίκτυα ραδιοφωνικών 
εκπομπών και επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών). Συνεπώς πρέπει να αποκλείεται η 
ουδετερότητα των τύπων δικτύων.

Τροπολογία 331
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2- εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να 
προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς στους τύπους 
της χρησιμοποιούμενης ραδιοδικτυακής ή 
ασύρματης τεχνολογίας πρόσβασης όπου 
τούτο αιτιολογείται: 

Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να 
προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς στους τύπους 
της χρησιμοποιούμενης ραδιοδικτυακής ή 
ασύρματης τεχνολογίας πρόσβασης για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
όπου τούτο αιτιολογείται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Μια πολιτική 
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ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και "ευελιξίας" εμπεριέχει το πρόβλημα της 
δυνατότητας λειτουργίας των τεχνολογιών δορυφορικών και επίγειων (ιδιαίτερα κινητών) 
τηλεπικοινωνιών στην ίδια ή σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.

Τροπολογία 332
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, (α) την αποφυγή της πιθανότητας 
επιβλαβών παρεμβολών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Μια πολιτική 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και "ευελιξίας" εμπεριέχει το πρόβλημα της 
δυνατότητας λειτουργίας των τεχνολογιών δορυφορικών και επίγειων (ιδιαίτερα κινητών) 
τηλεπικοινωνιών στην ίδια ή σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.

Τροπολογία 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, (α) προς αποφυγή της δυνατότητας 
επιβλαβών παρεμβολών,
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Or. es

Αιτιολόγηση

Ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και τη διαχείριση στην πράξη των ραδιοσυχνοτήτων, στόχους 
που συγκαταλέγονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και πρέπει να επιδιώκονται όσον αφορά όχι 
μόνον τις ζώνες συχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική άδεια αλλά και εκείνες που υπόκεινται σε 
δικαιώματα χρήσης.

Τροπολογία 334
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, (α) προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών 
λόγω έλλειψης συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών και των παρόχων που 
καταλαμβάνουν γειτονικές ζώνες 
συχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση θα πρέπει να αποσαφηνίζεται τι σημαίνει "επιβλαβής παρεμβολή", για 
παράδειγμα παρεμβολή μεταξύ συνόρων ή μεταξύ παρόχων που χρησιμοποιούν γειτονικές 
ζώνες συχνοτήτων.

Τροπολογία 335
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (αα) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις επιβλαβείς παρεμβολές, κριτήριο για την επιβολή περιορισμών στην τεχνολογική 
ουδετερότητα θα πρέπει να είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η κοινή χρήση του φάσματος. Θα πρέπει επίσης να 
γίνει αναφορά στις σχετικές διεθνείς συμφωνίες (π.χ. ΔΕΤ). Στον κατάλογο των πιθανών 
περιορισμών θα πρέπει να προστεθεί η παροχή καθολικής ή δημόσιας υπηρεσίας. Τα σταθερά 
δίκτυα αντικαθίστανται από δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ο ρόλος των τελευταίων ως μέσου παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι αναφορές 
στο άρθρο 9γ θα πρέπει να απαλειφθούν.

Τροπολογία 336
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

(β) διασφάλιση τεχνικής ποιότητας 
υπηρεσιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Μια πολιτική 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και "ευελιξίας" εμπεριέχει το πρόβλημα της 
δυνατότητας λειτουργίας των τεχνολογιών δορυφορικών και επίγειων (ιδιαίτερα κινητών) 
τηλεπικοινωνιών στην ίδια ή σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.
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Τροπολογία 337
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) για την συμμόρφωση με υποχρέωση 
που απορρέει από διεθνή συμφωνία και 
αφορά το ραδιοφάσμα ή τις 
ραδιοφωνικές ρυθμίσεις της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – σημείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) για να ενθαρρύνεται η αποδοτική 
χρήση και να εξασφαλίζεται στην πράξη 
η διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων από 
κοινού με την ποιότητα τεχνικής 
υπηρεσίας,
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Or. es

Αιτιολόγηση

Ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και τη διαχείριση στην πράξη των ραδιοσυχνοτήτων, στόχους 
που συγκαταλέγονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και πρέπει να επιδιώκονται όσον αφορά όχι 
μόνον τις ζώνες συχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική άδεια αλλά και εκείνες που υπόκεινται σε 
δικαιώματα χρήσης.

Τροπολογία 339
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) (γα) για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής χρήσης του
ραδιοφάσματος, ή 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Μια πολιτική 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και "ευελιξίας" εμπεριέχει το πρόβλημα της 
δυνατότητας λειτουργίας των τεχνολογιών δορυφορικών και επίγειων (ιδιαίτερα κινητών) 
τηλεπικοινωνιών στην ίδια ή σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.
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Τροπολογία 340
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) για την εξασφάλιση της 
μεγιστοποίησης του μερισμού 
ραδιοφάσματος, ή

Or. en

Τροπολογία 341
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Μια πολιτική 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και "ευελιξίας" εμπεριέχει το πρόβλημα της 
δυνατότητας λειτουργίας των τεχνολογιών δορυφορικών και επίγειων (ιδιαίτερα κινητών) 
τηλεπικοινωνιών στην ίδια ή σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.
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Τροπολογία 342
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος, ή

Or. en

Τροπολογία 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) την διασφάλιση της αποδοτικής 
χρήσης του φάσματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική φιλοσοφία της πολιτικής του ραδιοφάσματος θα πρέπει να έχει ως στόχο την 
διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του.

Τροπολογία 344
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2- στοιχείο δ)



PE407.631v01-00 20/109 AM\725138EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 παρακάτω.

(δ) επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος 
σύμφωνα με την παράγραφο 4

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2- στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 παρακάτω.

(δ) επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος 
σύμφωνα με την παράγραφο 4

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για να εξασφαλισθεί συνοχή με το άρθρο 9.4.

Τροπολογία 346
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) για την συμμόρφωση με υποχρέωση 
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που απορρέει από σχετική διεθνή 
συμφωνία για τη χρήση των συχνοτήτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις επιβλαβείς παρεμβολές, κριτήριο για την επιβολή περιορισμών στην τεχνολογική 
ουδετερότητα θα πρέπει να είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η κοινή χρήση του φάσματος. Θα πρέπει επίσης να 
γίνει αναφορά στις σχετικές διεθνείς συμφωνίες (π.χ. ΔΕΤ). Στον κατάλογο των πιθανών 
περιορισμών θα πρέπει να προστεθεί η παροχή καθολικής ή δημόσιας υπηρεσίας. Τα σταθερά 
δίκτυα αντικαθίστανται από δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ο ρόλος των τελευταίων ως μέσου παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι αναφορές 
στο άρθρο 9γ θα πρέπει να απαλειφθούν.

Τροπολογία 347
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διενέργεια τεχνικών μετρήσεων και 
επιδημιολογικών ερευνών ανά τριετία 
προς προσδιορισμό των μέτρων που είναι 
απαραίτητα για την προστασία της 
δημοσίας υγείας από τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του πλήθους των ανησυχιών που έχουν εκφρασθεί σχετικά με τον αντίκτυπο των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στη δημόσια υγεία, είναι απαραίτητη η διενέργεια επιδημιολογικών 
ερευνών και ειδικών μετρήσεων επί τακτικής βάσεως.
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Τροπολογία 348
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ΔΕΤ που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ΔΕΤ για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή. Για λόγους διαφάνειας όλοι οι στόχοι γενικού συμφέροντος 
πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Η απλή 
αναφορά στην "προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα 
μέσα επικοινωνίας" είναι υπερβολικά στενή καθόσον δεν καλύπτει όλους τους στόχους γενικού 
συμφέροντος τους οποίους επιδιώκουν οι πολιτικές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία 350
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
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δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9γ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

δεύτερο εδάφιο, τα κράτη διευκολύνουν 
στο μέτρο του δυνατού την χρήση όλων 
των τύπων υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, σύμφωνα με το εθνικό τους 
σχέδιο κατανομής συχνοτήτων και τις 
ραδιοφωνικές ρυθμίσεις της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9γ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
ανοικτές στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να 

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο, τα κράτη διευκολύνουν 
στο μέτρο του δυνατού την χρήση όλων 
των τύπων υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι διαθέσιμες για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, σύμφωνα με το εθνικό τους 
σχέδιο κατανομής συχνοτήτων και τις 
ραδιοφωνικές ρυθμίσεις της Διεθνούς 
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προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Μια πολιτική 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και "ευελιξίας" εμπεριέχει το πρόβλημα της 
δυνατότητας λειτουργίας των τεχνολογιών δορυφορικών και επίγειων (ιδιαίτερα κινητών) 
τηλεπικοινωνιών στην ίδια ή σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.

Τροπολογία 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τη λήψη μέτρων που 
εξασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με 
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τους εθνικούς πίνακες κατανομής 
συχνοτήτων και, εφόσον απαιτείται, με 
τις διατάξεις της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την πρώτη πρόταση, πρέπει να γίνεται μνεία της ανάγκης να εξασφαλίζεται 
συμφωνία ανάμεσα στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων και τις σχετικές διεθνείς 
κανονιστικές διατάξεις.

Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση, η ανάγκη να εξασφαλίζεται υπηρεσία υψηλής ποιότητας για 
τους τελικούς χρήστες είναι ένας από τους στόχους γενικού συμφέροντος.

Όσον αφορά την τρίτη πρόταση, χρειάζεται να γίνεται μνεία της ειδικής φύσεως των υπηρεσιών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. 

Τροπολογία 353
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με 
τους εθνικούς τους πίνακες κατανομής 
συχνοτήτων και τις ραδιοφωνικές 
ρυθμίσεις της ΔΕΤ. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ΔΕΤ που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες (π.χ. οι πρωτεύοντες χρήστες προστατεύονται και οι 
γειτονικές χώρες συμφωνούν).

Τροπολογία 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στο δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9γ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
ανοικτές στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να 
προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση δεν αναγνωρίζεται ούτε θίγεται η σημασία της διασφάλισης της συμβατότητας με 
τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες της ΔΕΤ και τους διεθνείς νομικά δεσμευτικούς περιορισμούς 
που ανακύπτουν στο πλαίσιό τους. Η αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτεί 
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συμμόρφωση με την διαδικασία καταχώρισης σε μητρώο και συντονισμού της ΔΕΤ.

Τροπολογία 355
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στο δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9γ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις επιβλαβείς παρεμβολές, κριτήριο για την επιβολή περιορισμών στην τεχνολογική 
ουδετερότητα θα πρέπει να είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η κοινή χρήση του φάσματος. Θα πρέπει επίσης να 
γίνει αναφορά στις σχετικές διεθνείς συμφωνίες (π.χ. ΔΕΤ). Στον κατάλογο των πιθανών 
περιορισμών θα πρέπει να προστεθεί η παροχή καθολικής ή δημόσιας υπηρεσίας. Τα σταθερά 
δίκτυα αντικαθίστανται από δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ο ρόλος των τελευταίων ως μέσου παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι αναφορές 
στο άρθρο 9γ θα πρέπει να απαλειφθούν.
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Τροπολογία 356
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
τύπος υπηρεσιών ηλεκτρικών 
επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες μεταξύ κρατών για το ραδιοφάσμα διέπονται από τους κανονισμούς της ΔΕΤ, 
κυρίως για να παρέχεται προστασία από παρεμβολές, αλλά και για να παρέχεται ρητά στα κράτη 
μέλη ευελιξία ώστε να παρεκκλίνουν από τους κανονισμούς σε εθνική βάση ή όπου υπάρχει 
διμερής συμφωνία. Παρόμοια ευελιξία χρειάζεται και στα εθνικά σχέδια κατανομής, δεδομένου 
ότι μπορεί να στερούνται διαφάνειας και να μην είναι νομικώς δεσμευτικά, και να 
τροποποιούνται τακτικά.

Τροπολογία 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος σε 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως η ασφάλεια της ζωής, η προαγωγή 
της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή αναποτελεσματικής 
χρήσης ραδιοφάσματος, την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται η δέουσα ποιότητα 
υπηρεσίας για τους τελικούς χρήστες ή, 
όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία σε 
συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, να 
προαχθεί η πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλομορφία και η πολυμορφία στα μέσα 
επικοινωνίας και η παροχή υπηρεσιών 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την πρώτη πρόταση, πρέπει να γίνεται μνεία της ανάγκης να εξασφαλίζεται 
συμφωνία ανάμεσα στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων και τις σχετικές διεθνείς 
κανονιστικές διατάξεις.

Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση, η ανάγκη να εξασφαλίζεται υπηρεσία υψηλής ποιότητας για 
τους τελικούς χρήστες είναι ένας από τους στόχους γενικού συμφέροντος.

Όσον αφορά την τρίτη πρόταση, χρειάζεται να γίνεται μνεία της ειδικής φύσεως των υπηρεσιών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. 

Τροπολογία 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η κάλυψη στόχου γενικού 

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

συμφέροντος, όπως ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία, όπως η ασφάλεια της 
ζωής, η προαγωγή της κοινωνικής, 
περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής, ή η 
αποφυγή αναποτελεσματικής χρήσης 
ραδιοφάσματος, ή, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση με το 
κοινοτικό δίκαιο, να προαχθεί η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 9.4 στην προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και της πολυμορφίας στα μέσα επικοινωνίας είναι υπερβολικά περιοριστική και 
θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να αφορά ειδικά τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
εκπομπών.

Τροπολογία 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

το κοινοτικό δίκαιο, να προαχθεί η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας ή 
η προσφορά υπηρεσιών 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 360
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέτρα που επιβάλλουν την παροχή μιας 
υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος 
που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία 
σε συμμόρφωση με την κοινοτική 
νομοθεσία, όπως η ασφάλεια της ζωής, η 
προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής 
ή εδαφικής συνοχής, ή η αποφυγή 
αναποτελεσματικής χρήσης 
ραδιοφάσματος, ή η προαγωγή στόχων 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας όπως η πολιτιστική και 
γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέτρα που επιβάλλουν την παροχή μιας 
υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος 
που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία 
σε συμμόρφωση με την κοινοτική 
νομοθεσία, όπως η ασφάλεια της ζωής, η 
προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής 
ή εδαφικής συνοχής, ή η αποφυγή 
αναποτελεσματικής χρήσης 
ραδιοφάσματος, ή η προαγωγή στόχων 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας όπως η πολιτιστική και 
γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ΔΕΤ που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ΔΕΤ για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή. Για λόγους διαφάνειας όλοι οι στόχοι γενικού συμφέροντος 
πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Η απλή 
αναφορά στην "προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα 
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μέσα επικοινωνίας" είναι υπερβολικά στενή καθόσον δεν καλύπτει όλους τους στόχους γενικού 
συμφέροντος τους οποίους επιδιώκουν οι πολιτικές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία 362
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
συγκεκριμένη ζώνη αιτιολογούνται με 
σκοπό να εξασφαλιστεί η κάλυψη στόχου 
γενικού συμφέροντος σε συμμόρφωση με 
την κοινοτική νομοθεσία, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η παροχή καθολικής υπηρεσίας 
ή δημόσιων υπηρεσιών, η προαγωγή της 
κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής 
συνοχής, η αποτελεσματική χρήση των 
ραδισυχνοτήτων ή η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος στην πράξη ούτως ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι σε διεθνές 
επίπεδο ανειλημμένες υποχρεώσεις και 
πρακτικές ή η προαγωγή της πολιτιστικής 
και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της 
πολυμορφίας στα μέσα επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
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Τροπολογία 363
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις επιβλαβείς παρεμβολές, κριτήριο για την επιβολή περιορισμών στην τεχνολογική 
ουδετερότητα θα πρέπει να είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η κοινή χρήση του φάσματος. Θα πρέπει επίσης 
να γίνει αναφορά στις σχετικές διεθνείς συμφωνίες (π.χ. ΔΕΤ). Στον κατάλογο των πιθανών 
περιορισμών θα πρέπει να προστεθεί η 'παροχή καθολικής ή δημόσιας υπηρεσίας'. Τα σταθερά 
δίκτυα αντικαθίστανται από δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ο ρόλος των τελευταίων ως μέσου παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι αναφορές 
στο άρθρο 9γ θα πρέπει να απαλειφθούν.

Τροπολογία 364
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 9
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση όλων των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί έναν από τους 
κύριους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Είναι επομένως προς το συμφέρον όλων, να 
αναφέρεται τούτο ρητώς στον κατάλογο των λόγων για πιθανές εξαιρέσεις στην ουδετερότητα 
της υπηρεσίας.

Τροπολογία 365
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ΔΕΤ που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Ως αποτέλεσμα αυτού του σωστού από νομική άποψη 
ορισμού της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κανονισμών ΔΕΤ για την υλοποίηση των στόχων γενικού συμφέροντος δεν είναι περιορισμός 
αλλά συνέπεια για την αρχή αυτή. Για λόγους διαφάνειας όλοι οι στόχοι γενικού συμφέροντος 
πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Η απλή 
αναφορά στην "προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα 
μέσα επικοινωνίας" είναι υπερβολικά στενή καθόσον δεν καλύπτει όλους τους στόχους γενικού 
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συμφέροντος τους οποίους επιδιώκουν οι πολιτικές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 368
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3



AM\725138EL.doc 39/109 PE407.631v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Περιορισμός που απαγορεύει την παροχή 
κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη 
μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου τούτο 
αιτιολογείται από την ανάγκη προστασίας 
υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής, ή 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος, όπως ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία και χωρίς να θίγεται η 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην απόφαση 2002 ΕΚ για το ραδιοφάσμα και στις ραδιοφωνικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των ρυθμίσεων της ΕΕ και της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων της ΕΕ με 
τις διεθνείς ρυθμίσεις που αντανακλώνται στους εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί ευθύνη της ΕΡΑ και απαιτεί 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά 
την αναγκαιότητα των στόχων γενικού 
συμφέροντος μνεία των οποίων γίνεται
στις παραγράφους 3 και 4.

Or. en
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Τροπολογία 372
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά την 
αναγκαιότητα των περιορισμών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4. 
Παρουσιάζουν έκθεση επί του θέματος η 
οποία τίθεται στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία ανταγωνιστική οικονομία κινητών επικοινωνιών με καλλίτερη πρόσβαση στην κοινωνία 
της πληροφορίας για όλους του πολίτες θεωρείται ως ένα των κυρίων θεμελίων της στρατηγικής 
της Λισσαβώνας και στόχος των ευρωπαϊκών πολιτικών καθόσον θα δημιουργήσει περισσότερη 
αύξηση της οικονομίας και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η τροπολογία αποδέχεται ρητώς 
αυτόν τον στόχο ως στόχο γενικού συμφέροντος. Ως εκ τούτου μπορεί να νομιμοποιεί τον 
ορισμό εξαιρέσεων από την αρχή της ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία.

Τροπολογία 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται για 
κατανομή και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2009.'

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται για 
την κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων μετά την [ημερομηνία 
μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών 
μελών].
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Or. en

Τροπολογία 374
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα κράτη μέλη προτίθενται να 
χωρίσουν το φάσμα των ζωνών IV/V της 
περιοχής UHF (470-862 MHz) σε ίσα
μερίδια για την περαιτέρω ανάπτυξη 
υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
και κινητών επικοινωνιών.
Τα κράτη μέλη ακολουθούν το 
αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοφάσματος (WRC) του 2007. Το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη θέση της 
παρούσας οδηγίας εν ισχύι η 
εναρμονισμένη υποζώνη 790-862 Mhz 
εκκενώνεται και εκχωρείται στις κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Μετά από αίτημα διαχειριστή δικτύου 
κινητών τηλεπικοινωνιών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επανεξετάζει κατά πόσο 
οι ισχύουσες κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες 
μετάδοσης περιεχομένου είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9(4). Η 
επανεξέταση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα 
σε τρεις μήνες. Αν κριθεί ότι οι εν λόγω 
κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη των στόχων αυτών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή θα προβεί σε 
ανακατανομή και επανεκχώρηση στις 
υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών μέσα 
σε έξι μήνες. Εάν υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
αφού προβεί προηγουμένως σε 
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κοινοποίηση προς την Επιτροπή, να 
αποφασίσει σχετικά με την εκ νέου 
κατανομή των συγκεκριμένων 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών θα παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
ούτως θα ελαχιστοποιήσουν το ψηφιακό χάσμα, συγκεκριμένα στις περιοχές της υπαίθρου. 
Δεδομένου τούτου φαίνεται να συνιστάται το να εισαχθούν νωρίς κινητές υπηρεσίες διαδικτύου 
καθώς και να θεσπισθούν εύλογες νομικές διατάξεις στον τομέα. Από την άλλη πλευρά όμως 
πρέπει να αναγνωριστούν τα συμφέροντα του ραδιοτηλεοπτικού κλάδου και οι στόχοι της 
προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων 
επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις ζώνες IV/V 
(470-862 MHz) της περιοχής UHF για την περαιτέρω ανάπτυξη ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών σε ίσα μερίδια.

Τροπολογία 375
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα κράτη μέλη προτίθενται να 
χωρίσουν το φάσμα των ζωνών IV/V της 
περιοχής UHF (470-862 MHz) σε ίσα 
μερίδια για την περαιτέρω ανάπτυξη 
υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
και κινητών επικοινωνιών.
Ως πρώτο βήμα τα κράτη μέλη 
ακολουθούν το αποτέλεσμα της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοφάσματος 
(WRC) του 2007. Το ταχύτερο δυνατόν 
και το αργότερο έξι μήνες μετά τη θέση 
της παρούσας οδηγίας εν ισχύι η 
εναρμονισμένη υποζώνη 790-862 MHz 
εκκενώνεται και εκχωρείται στις κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών .
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Εν συνεχεία τουλάχιστον ένα τρίτο του 
πρόσθετου φάσματος που θα ελευθερωθεί 
στις ζώνες IV/V της περιοχής UHF (470-
862 MHz) στο πλαίσιο της ψηφιακής 
μετάβασης των ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών κατανέμεται αμέσως και 
εκχωρείται για ευρυζωνικά δίκτυα 
κινητών τηλεπικοινωνιών έως ότου 
επιτευχθεί ο στόχος σε μνεία του οποίου 
προβαίνει το πρώτο εδάφιο . Οι 
συχνότητες κατανέμονται και 
εκχωρούνται για ευρυζωνικά δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών κατά 
εναρμονισμένον τρόπο. Για τον σκοπό 
αυτό δρομολογούνται αμέσως οι 
απαιτούμενες διαδικασίες σχεδιασμού.
Μετά από αίτημα διαχειριστή δικτύου 
κινητών τηλεπικοινωνιών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επανεξετάζει κατά πόσο 
οι ισχύουσες κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες 
μετάδοσης περιεχομένου είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη των στόχων μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 9(4). Η 
επανεξέταση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα 
σε τρεις μήνες. Εάν κριθεί ότι οι εν λόγω 
κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη των στόχων αυτών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή θα προβεί σε 
ανακατανομή και επανεκχώρηση στις 
υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών μέσα 
σε έξι μήνες. Εάν υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
αφού προβεί προηγουμένως σε 
κοινοποίηση προς την Επιτροπή, να 
παρατείνει την προθεσμία κατά τρεις 
μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των ευνοϊκών της συνθηκών για εφαρμογές κινητής επικοινωνίας η ζώνη κάτω του 1 
GHz είναι ειδικής σημασίας. Τμήμα της είναι συγκεκριμένα η ζώνη IV/V (470-862 MHz) της 
περιοχής UHF που επί του παρόντος χρησιμοποιείται κατά κύριον λόγο για τηλεοπτική 
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μετάδοση. Λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών του αυτό το φάσμα επιτυγχάνει ευρύτερη 
εμβέλεια και συνεπώς χρειάζεται συγκριτικά ολιγότερες θέσεις για σταθμούς βάσης για την 
κάλυψη εκτενών περιοχών. Συνεπώς η ανάπτυξη των δικτύων κινητών ευρυζωνικών 
επικοινωνιών νέας γενεάς θα μπορούσε να είναι πολύ αποδοτικότερη ως προς το κόστος στις 
περιοχές της υπαίθρου.

Τροπολογία 376
Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα κράτη μέλη προτίθενται να 
χωρίσουν το φάσμα των ζωνών IV/V της 
περιοχής UHF (470-862 MHz) σε ίσα 
μερίδια για την περαιτέρω ανάπτυξη 
υπηρεσιών ραδιοτηλεόρασης και κινητών 
τηλεπικοινωνιών.
Ως πρώτο βήμα τα κράτη μέλη 
ακολουθούν το αποτέλεσμα της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοφάσματος 
(WRC) του 2007. Το ταχύτερο δυνατόν 
και το αργότερο έξι μήνες μετά τη θέση 
της παρούσας οδηγίας εν ισχύι η 
εναρμονισμένη υποζώνη 790-862 MHz θα 
εκκενώνεται και εκχωρείται στις κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
Εν συνεχεία τουλάχιστον δύο τρίτα του 
πρόσθετου φάσματος που θα ελευθερωθεί 
στις ζώνες IV/V της περιοχής UHF (470-
862 MHz) στο πλαίσιο της ψηφιακής 
μετάβασης των ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών κατανέμεται αμέσως και 
εκχωρείται για ευρυζωνικά δίκτυα 
κινητών τηλεπικοινωνιών έως ότου 
επιτευχθεί ο στόχος σε μνεία του οποίου 
προβαίνει το πρώτο εδάφιο . Οι 
συχνότητες κατανέμονται και 
εκχωρούνται για ευρυζωνικά δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών κατά 
εναρμονισμένον τρόπο. Για τον σκοπό 
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αυτό δρομολογούνται αμέσως οι 
απαιτούμενες διαδικασίες σχεδιασμού.
Μετά από αίτημα διαχειριστή δικτύου 
κινητών τηλεπικοινωνιών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επανεξετάζει κατά πόσο 
οι ισχύουσες κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες 
μετάδοσης περιεχομένου είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη των στόχων μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 9(4). Η 
επανεξέταση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα 
σε τρεις μήνες. Αν κριθεί ότι οι εν λόγω 
κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη των στόχων αυτών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή θα προβεί σε 
ανακατανομή και επανεκχώρηση στις 
υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών μέσα 
σε έξι μήνες. Εάν υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
αφού προβεί προηγουμένως σε 
κοινοποίηση προς την Επιτροπή, να 
παρατείνει την προθεσμία κατά τρεις 
μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κινητές τηλεπικοινωνίες ευρείας ζώνης θα παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την 
ύπαιθρο. Η θέσπιση λογικών νομικών κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα επείγει. Πρέπει 
επίσης να αναγνωριστούν τα συμφέροντα του ραδιοτηλεοπτικού κλάδου και οι στόχοι της 
προώθησης πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνία των μέσων 
επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις ζώνες IV/V 
(470-862 MHz) της περιοχής UHF για την περαιτέρω ανάπτυξη ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών σε ίσα μερίδια.

Τροπολογία 377
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 9
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9, παράγραφος 6α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη προτίθενται να 
χωρίσουν το φάσμα της ζώνης IV/V της 
περιοχής UHF (470-862 MHz) σε ίσα 
μερίδια για την περαιτέρω ανάπτυξη 
υπηρεσιών ραδιοτηλεόρασης και κινητών 
τηλεπικοινωνιών.
Ως πρώτο βήμα, τα κράτη μέλη 
παρακολουθούν την έκβαση της WRC 
2007. Εντός έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας το 
αργότερο, η εναρμονισμένη υποζώνη 790-
862 Mhz ελευθερώνεται και εκχωρείται 
στις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Στη συνέχεια θα πρέπει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα των συχνοτήτων που θα 
ελευθερώνονται επιπλέον στη ζώνη IV/V 
(470-862 MHz) της περιοχής UHF λόγω 
της μετάβασης της ραδιοφωνίας στην 
ψηφιακή τεχνολογία να διατίθενται 
αμέσως στα κινητά ευρυζωνικά δίκτυα, 
έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της 
ισοκατανομής των συχνοτήτων μεταξύ 
ραδιοφωνίας και κινητών 
τηλεπικοινωνιών.  Η κατανομή των 
συχνοτήτων θα πρέπει να γίνεται με 
τρόπο εναρμονισμένο. Οι σχετικές 
διαδικασίες σχεδιασμού αρχίζουν 
αμέσως.
Μετά από αίτημα παρόχου υπηρεσιών 
κινητών τηλεπικοινωνιών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επανεξετάζει κατά πόσο 
οι ισχύουσες κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες 
μετάδοσης ραδιοφωνικού περιεχομένου 
είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 9(4). 
Η επανεξέταση πρέπει να ολοκληρώνεται 
μέσα σε τρεις μήνες. Αν κριθεί ότι οι εν 
λόγω κατανομή και εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη των στόχων αυτών, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή θα προβεί σε 
ανακατανομή στις υπηρεσίες κινητών 
τηλεπικοινωνιών μέσα σε έξι μήνες. Εάν 
υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι, η εθνική 
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ρυθμιστική αρχή μπορεί, αφού προβεί 
προηγουμένως σε κοινοποίηση προς την 
Επιτροπή, να παρατείνει την προθεσμία 
κατά τρεις μήνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν εκχωρηθούν επαρκείς συχνότητες από την περιοχή UHF, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητών 
τηλεπικοινωνιών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και 
να προσφέρουν και στους πολίτες της υπαίθρου πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. Για 
τούτο, είναι επιδοκιμαστέα η ταχεία εκχώρηση σε παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητών 
τηλεπικοινωνιών. Από την άλλη πλευρά όμως, για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής
ποικιλομορφίας  πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη τα συμφέροντα του ραδιοτηλεοπτικού 
κλάδου, και στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η ισοκατανομή των συχνοτήτων μεταξύ 
παρόχων ραδιοφωνικών υπηρεσιών και  υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών. Για να 
παρασχεθεί στους ενδιαφερομένους ασφάλεια σχεδιασμού, είναι σημαντικό να περιληφθούν 
στην οδηγία συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την κατανομή του λεγόμενου ψηφιακού 
μερίσματος.

Τροπολογία 378
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ελευθέρωση του ραδιοφάσματος που 
ανακτάται από την μετάβαση στην 
ψηφιακή μετάδοση, το οποίο θα 
εξασφαλίζει καλύτερης πρόσβασης στην 
κοινωνία της πληροφορίας για όλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις για τις υπηρεσίες 
ραδιοτηλεόρασης και κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών θα είναι εναρμονισμένες, για να 
ξεπεραστούν οιαδήποτε εμπόδια ήθελαν ανακύψει και να αυξηθεί η οικονομικά αποδοτική ως 
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προς το κόστος ευρυζωνική πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρώπη το ταχύτερο δυνατόν.

Τροπολογία 379
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
αποτίμηση από τους σχετικούς τεχνικούς 
φορείς και οργανισμούς τυποποίησης και 
αφού προβούν σε διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Kατά την εφαρμογή 
του άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να υπάρχουν 
εχέγγυα θεμιτού ανταγωνισμού, 
εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη οι επενδύσεις των παραγόντων της 
αγοράς για την απόκτηση 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των αρχών της τεχνολογικής ουδετερότητας και της ουδετερότητας των υπηρεσιών 
δεν πρέπει να υπονομεύει τις επενδύσεις που έχουν γίνει κυρίως από παρόχους κινητών 
τηλεπικοινωνιών σε άδειες τρίτης γενιάς και από ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σε 
εμπόριο συχνοτήτων. Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να είναι 
συμβατό με τον στόχο της προώθησης ενός μηχανισμού που δεν εισάγει στρεβλώσεις και του 
θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές.
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Τροπολογία 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a διαγράφεται
Επανεξέταση περιορισμών υφισταμένων 

δικαιωμάτων
1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών 
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.
Πριν εκδώσει την απόφασή της, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
γνωστοποιεί στον κάτοχο των 
δικαιωμάτων την επανεκτίμησή της 
σχετικά με τους περιορισμούς και του 
παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε 
να αποσύρει την αίτησή του.
Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων 
αποσύρει την αίτησή του, το δικαίωμα 
παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της 
ισχύος του ή το αργότερο έως το τέλος 
της πενταετούς περιόδου.
2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων έχει χορηγηθεί για την 
εκπλήρωση ειδικού στόχου γενικού 
συμφέροντος, η αίτηση επανεξέτασης 
μπορεί να γίνει μόνο σε σχέση με το μέρος 
των ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
απαραίτητο για την εκπλήρωση του εν 
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λόγω στόχου. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται 
περιττό για την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου ως αποτέλεσμα του άρθρου 9 
παράγραφοι 3 και 4 επανεκχωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 
της οδηγίας για την αδειοδότηση.
3. Έπειτα από την πενταετή περίοδο της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το άρθρο 9 παράγραφοι 
3 και 4 εφαρμόζεται σε όλες τις 
εναπομένουσες εκχωρήσεις και 
κατανομές ραδιοσυχνοτήτων που 
υφίσταντο κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
4. Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ενδεδειγμένα μέτρα για την εγγύηση 
θεμιτού ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαστική επανεξέταση των υφιστάμενων δικαιωμάτων είναι πιθανό να δημιουργήσει 
μείζονα επιχειρηματική αβεβαιότητα, να αποθαρρύνει τις επενδύσεις ενώ στο πλαίσιό της δε 
λαμβάνεται υπόψη η εμπορική πραγματικότητα για πολλούς φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 381
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a διαγράφεται
Επανεξέταση περιορισμών υφισταμένων 

δικαιωμάτων
1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
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μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών 
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.
Πριν εκδώσει την απόφασή της, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
γνωστοποιεί στον κάτοχο των 
δικαιωμάτων την επανεκτίμησή της 
σχετικά με τους περιορισμούς και του 
παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε 
να αποσύρει την αίτησή του.
Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων 
αποσύρει την αίτησή του, το δικαίωμα 
παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της 
ισχύος του ή το αργότερο έως το τέλος 
της πενταετούς περιόδου.
2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων έχει χορηγηθεί για την 
εκπλήρωση ειδικού στόχου γενικού 
συμφέροντος, η αίτηση επανεξέτασης 
μπορεί να γίνει μόνο σε σχέση με το μέρος 
των ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
απαραίτητο για την εκπλήρωση του εν 
λόγω στόχου. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται 
περιττό για την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου ως αποτέλεσμα του άρθρου 9 
παράγραφοι 3 και 4 επανεκχωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 
της οδηγίας για την αδειοδότηση.
3. Έπειτα από την πενταετή περίοδο της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το άρθρο 9 παράγραφοι 
3 και 4 εφαρμόζεται σε όλες τις 
εναπομένουσες εκχωρήσεις και 
κατανομές ραδιοσυχνοτήτων που 
υφίσταντο κατά την ημερομηνία έναρξης 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας.
4. Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ενδεδειγμένα μέτρα για την εγγύηση 
θεμιτού ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαστική επανεξέταση των υφιστάμενων δικαιωμάτων είναι πιθανό να δημιουργήσει 
μείζονα επιχειρηματική αβεβαιότητα, να αποθαρρύνει τις επενδύσεις ενώ στο πλαίσιό της δε 
λαμβάνεται υπόψη η εμπορική πραγματικότητα για πολλούς φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 382
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών 
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

1. Για χρονική περίοδο ενός έτους από την 
[1η Ιανουαρίου 2010] τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών 
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα από το οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες 
για τη διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να μειωθεί σε ένα έτος. Όσο πιο σύντομα καταστεί 
δυνατή η ανακατανομή του φάσματος τόσο πιο σύντομα θα καταστεί δυνατή και η αποκόμιση 
οφέλους από τους παρόχους όσον αφορά την αποδοτικότητα με μακροπρόθεσμο όφελος για 
τους καταναλωτές λόγω χαμηλότερων τιμών και καλύτερων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των 
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δικαιωμάτων τους οι κάτοχοι αδειών πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ζώνες 
συχνοτήτων τους για όποια τυποποιημένη τεχνολογία επιθυμούν. Για την αποδοτική αξιοποίηση 
του φάσματος είναι καθοριστικό να υπάρχουν ένα μέγιστο επίπεδο βεβαιότητας σχετικά με τα εκ 
της αδείας δικαιώματα και ένας ελάχιστος αριθμός περιορισμών στη χρήση του φάσματος.

Τροπολογία 383
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την [1η 
Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί πριν 
από την εν λόγω ημερομηνία να μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή για επανεξέταση των 
περιορισμών των δικαιωμάτων τους 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[ημερομηνία μεταφοράς], τα κράτη μέλη 
μπορούν να μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που 
έχουν χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν για περίοδο όχι 
μικρότερη των πέντε ετών να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών των 
δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφοι 3 και 4. Έως την 1η Ιανουαρίου 
2015 τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το 
άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται 
σε όλες τις εκχωρήσεις και κατανομές 
ραδιοσυχνοτήτων που υφίσταντο κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 384
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία 
να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή για 
επανεξέταση των περιορισμών των 
δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφοι 3 και 4.

1. Έως την [1η Ιανουαρίου 2015] τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το άρθρο 9, παράγραφοι 3 
και 4 εφαρμόζεται σε όλες τις εκχωρήσεις 
και κατανομές ραδιοσυχνοτήτων που 
υφίσταντο κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9(3) και 9(4) έως 
μία ορισμένη ημερομηνία, όμως τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευελιξία να διαχειρισθούν 
αυτή τη διεργασία αντιμετωπίζοντας έκαστο τις συνθήκες που επικρατούν στη δική του 
επικράτεια.

Τροπολογία 385
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών 
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας στη 
νομοθεσία των κρατών μελών], τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
που έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 να μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή για επανεξέταση των 
περιορισμών των δικαιωμάτων τους 
σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 
4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μια μεταβατική περίοδος εκπνοής, κατά την οποία οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεώνονται να επιτρέπουν στους υπάρχοντες κατόχους δικαιωμάτων να υποβάλουν αίτηση 
για τη διαφοροποίηση των αδειών τους, είναι σκόπιμη και αναγκαία για την αντιμετώπιση της 
μεταβατικής φάσης μεταξύ του τρέχοντος και του νεοπροταθέντος καθεστώτος διαχείρισης του 
φάσματος. Δεδομένου ότι το νέο καθεστώς καθιερώνει σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία 
διαχείρισης του φάσματος, με σημαντικό αντίκτυπο στα υπάρχοντα δικαιώματα, θεωρούμε ότι 
το σωστό χρονικό πλαίσιο για την προσαρμογή των κρατών μελών και των επιχειρήσεων στο 
νέο καθεστώς είναι ανάγκη να επεκταθεί και να συνδέεται με το χρονοδιάγραμμα της 
ανασκόπησης των ρυθμίσεων. Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να 
είναι συμβατό με τον στόχο της προώθησης ενός μηχανισμού που δεν εισάγει στρεβλώσεις και 
του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές. 

Τροπολογία 386
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την [1η 
Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί πριν 
από την εν λόγω ημερομηνία να μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή για επανεξέταση των 
περιορισμών των δικαιωμάτων τους 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την [1η 
Ιανουαρίου 2010] τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί πριν 
από την εν λόγω ημερομηνία να μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια εθνική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών των 
δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφοι 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή για ζητήματα που αφορούν το ραδιοφάσμα δεν είναι πάντα η ίδια αρχή με την 
εθνική ρυθμιστική αρχή, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο.
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Τροπολογία 387
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν εκδώσει την απόφασή της, η αρμόδια 
εθνική ρυθμιστική αρχή γνωστοποιεί στον 
κάτοχο των δικαιωμάτων την επανεκτίμησή 
της σχετικά με τους περιορισμούς και του 
παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να 
αποσύρει την αίτησή του.

Πριν εκδώσει την απόφασή της, η αρμόδια 
εθνική αρχή γνωστοποιεί στον κάτοχο των 
δικαιωμάτων την επανεκτίμησή της σχετικά 
με τους περιορισμούς και του παρέχει εύλογο 
χρονικό διάστημα ώστε να αποσύρει την 
αίτησή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή για ζητήματα που αφορούν το ραδιοφάσμα δεν είναι πάντα η ίδια αρχή με την 
εθνική ρυθμιστική αρχή, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο. 

Τροπολογία 388
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει 
την αίτησή του, το δικαίωμα παραμένει 
αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή 
το αργότερο έως το τέλος της πενταετούς 
περιόδου.

Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει 
την αίτησή του, το δικαίωμα παραμένει 
αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα από το οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες 
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για τη διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να μειωθεί σε ένα έτος. Όσο πιο σύντομα καταστεί 
δυνατή η ανακατανομή του φάσματος τόσο πιο σύντομα θα καταστεί δυνατή και η αποκόμιση 
οφέλους από τους παρόχους όσον αφορά την αποδοτικότητα με μακροπρόθεσμο όφελος για 
τους καταναλωτές λόγω χαμηλότερων τιμών και καλύτερων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των 
δικαιωμάτων τους οι κάτοχοι αδειών πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ζώνες 
συχνοτήτων τους για όποια τυποποιημένη τεχνολογία επιθυμούν. Για την αποδοτική αξιοποίηση 
του φάσματος είναι καθοριστικό να υπάρχουν ένα μέγιστο επίπεδο βεβαιότητας σχετικά με τα εκ 
της αδείας δικαιώματα και ένας ελάχιστος αριθμός περιορισμών στη χρήση του φάσματος. 

Τροπολογία 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει 
την αίτησή του, το δικαίωμα παραμένει 
αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή 
το αργότερο έως το τέλος της πενταετούς 
περιόδου.

Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει 
την αίτησή του, το δικαίωμα παραμένει 
αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω της ύπαρξης δικαιωμάτων χρήσης τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάζουν τρίτους 
χρειάζεται να έχει κανείς επάρκεια χρόνου για να λάβει τα απαραίτητα κανονιστικά μέτρα. 

Τροπολογία 390
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 

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

μέλη για την προώθηση στόχων της 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας, για παράδειγμα της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των 
μέσων επικοινωνίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον ορισμό του πεδίου, της φύσεως και της 
διάρκειας των περιορισμών στις αρχές της ουδετερότητας ως προς τις τεχνολογίες και τις 
υπηρεσίες με σκοπό την προώθηση των στόχων της πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας, η διαδικασία επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 δεν είναι η 
ενδεδειγμένη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέραν τούτων η παράγραφος 2 συγχέει δύο 
διαφορετικά σημεία: την επανεξέταση των περιορισμών και την επανεξέταση των δικαιωμάτων 
των χρηστών, τα τελευταία όμως καλύπτονται από το άρθρο 5, παράγραφος 2 της οδηγίας για 
την αδειοδότηση.

Τροπολογία 391
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
έχει χορηγηθεί για την εκπλήρωση ειδικού 

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

στόχου γενικού συμφέροντος, 
περιλαμβανομένης της παροχής 
ραδιοφωνικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας 
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, το 
δικαίωμα χρήσης του μέρους των 
ραδιοσυχνοτήτων που έχει χορηγηθεί για 
την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου 
παραμένει αμετάβλητο μέχρι τη λήξη της 
ισχύος του. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να καταστεί 
περιττό για την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου επανεκχωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4 της 
παρούσας οδηγίας και με το άρθρο 7, 
παράγραφος 2 της οδηγίας για την 
αδειοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι φορείς εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων πρέπει 
να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ακόμη και να τις διευρύνουν μετά 
την ψηφιακή μεταστροφή.

Τροπολογία 392
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην παράγραφο 
1 κάτοχος των δικαιωμάτων είναι πάροχος 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών και το δικαίωμα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχει χορηγηθεί για 
την εκπλήρωση ειδικού στόχου γενικού 
συμφέροντος, η αίτηση επανεξέτασης 
μπορεί να γίνει μόνο σε σχέση με το μέρος
των ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητο 
για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου. Το 

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην παράγραφο 
1 κάτοχος των δικαιωμάτων είναι πάροχος 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών και το δικαίωμα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχει χορηγηθεί για 
την εκπλήρωση ειδικού στόχου γενικού 
συμφέροντος, περιλαμβανομένης της 
προσφοράς υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών 
μεταδόσεων, το δικαίωμα χρήσης του 
μέρους των ραδιοσυχνοτήτων που είναι 
απαραίτητο για την εκπλήρωση του εν λόγω 
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μέρος των ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται 
περιττό για την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου ως αποτέλεσμα του άρθρου 9 
παράγραφοι 3 και 4 επανεκχωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της 
οδηγίας για την αδειοδότηση.

στόχου παραμένει αμετάβλητο μέχρι τη 
λήξη της ισχύος του. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων η χρήση του οποίου 
αποκλίνει από την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου επανεκχωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4 αυτής της 
οδηγίας και με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 393
Pilar del Castillo Vera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
έχει χορηγηθεί για την εκπλήρωση ειδικού 
στόχου γενικού συμφέροντος, το δικαίωμα 
χρήσης του μέρους των ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
του εν λόγω στόχου παραμένει 
αμετάβλητο έως ότου λήξει. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται περιττό 
για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου 
επανεκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφοι 3 και 4 της παρούσας 
οδηγίας και με το άρθρο 7, παράγραφος 2 
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αδειοδότηση. της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση).

Or. en

Τροπολογία 394
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών και 
το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχει 
χορηγηθεί για την εκπλήρωση ειδικού 
στόχου γενικού συμφέροντος, το δικαίωμα 
χρήσης του μέρους των ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
του εν λόγω στόχου παραμένει αμετάβλητο 
έως ότου λήξει. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται περιττό 
για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου 
επανεκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφοι 3 και 4 της παρούσας οδηγίας 
και με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση). Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι πληρούνται όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για ταχεία 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται σο 
άρθρο 9, παράγραφος 7 και ότι τηρείται το 
χρονοδιάγραμμα του οποίου μνεία γίνεται 
στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προστίθεται εξασφαλίζει ότι η ανωτέρω τροπολογία είναι συνεπής προς το 
κείμενο της τροπολογίας στο άρθρο 9, παράγραφος 7.
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Τροπολογία 395
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9α, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην παράγραφο 
1 κάτοχος των δικαιωμάτων είναι πάροχος 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών και το δικαίωμα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχει χορηγηθεί για 
την εκπλήρωση ειδικού στόχου γενικού 
συμφέροντος, η αίτηση επανεξέτασης μπορεί 
να γίνει μόνο σε σχέση με το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητο για 
την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου. Το 
μέρος των ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται 
περιττό για την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου ως αποτέλεσμα του άρθρου 9 
παράγραφοι 3 και 4 επανεκχωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της 
οδηγίας για την αδειοδότηση.  Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
εκπλήρωση όλων των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την ταχεία επίτευξη των 
στόχων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 
παρ. 7, και για την τήρηση του χρονικού 
πλαισίου που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 
7.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι δεν θα καθυστερήσει η υλοποίηση του στόχου για την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών κινητών υπηρεσιών και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσική 
ποικιλομορφίας.
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Τροπολογία 396
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Τροπολογία 397
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έπειτα από την πενταετή περίοδο της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το άρθρο 9 παράγραφοι 
3 και 4 εφαρμόζεται σε όλες τις 
εναπομένουσες εκχωρήσεις και κατανομές 
ραδιοσυχνοτήτων που υφίσταντο κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

3. Έπειτα από την περίοδο ενός έτους της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το άρθρο 9, παράγραφοι 
3 και 4 εφαρμόζεται σε όλες τις 
εναπομένουσες εκχωρήσεις και κατανομές 
ραδιοσυχνοτήτων που υφίσταντο κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ενδεδειγμένα μέτρα για την εγγύηση θεμιτού 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος περιττεύει, καθόσον τα μέτρα προς ενθάρρυνση του θεμιτού ανταγωνισμού είναι 
ένας των στόχων που απαριθμούνται στο άρθρο 8.
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Τροπολογία 399
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ενδεδειγμένα μέτρα για την εγγύηση 
θεμιτού ανταγωνισμού.

4. Kατά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ενδεδειγμένα μέτρα για την εγγύηση 
θεμιτού ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας 
ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
επενδύσεις των παραγόντων της αγοράς 
για την απόκτηση ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Τροπολογία 400
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να ορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής, τη φύση και τη διάρκεια των 
μέτρων που αποσκοπούν στην προαγωγή 
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των στόχων της πολιτικής στον τομέα 
του πολιτισμού και των μέσων 
επικοινωνίας, όπως είναι η πολιτιστική 
και γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει εσωτερική συνοχή ως προς το λεξιλόγιο, διότι το άρθρο 9(4) παραπέμπει σε 
'μέτρα' και όχι σε 'περιορισμούς'.

Τροπολογία 401
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις να 
μπορούν να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της δυνατότητας μεταβίβασης των μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης είναι 
σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν απαιτεί καθορισμό ειδικών ζωνών συχνότητας στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο ή εναρμόνιση των όρων που σχετίζονται με μία μεταβίβαση. Επίσης είναι ζωτικής 
σημασίας να μπορεί να ζητείται μία εκ των προτέρων συναίνεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής 
για οιαδήποτε μεταβίβαση.
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Τροπολογία 402
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εμπορίας δεν πρέπει να οδηγεί σε ανισορροπίες όσον αφορά την ποικιλία των 
υπηρεσιών ούτε και σε κερδοσκοπία και πρέπει επίσης να καλύπτει περιπτώσεις όπου η χρήση 
ραδιοφάσματος μπορεί να είναι δωρεάν αλλά να συνδέεται με υποχρεώσεις. Ακόμη, δεν πρέπει 
να αγνοηθούν οι εθνικές διαδικασίες, εφόσον η διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει 
εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 403
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9 γ, εφόσον αυτή η μεταβίβαση ή 
χρονομίσθωση είναι σύμφωνη με τις 
εθνικές διαδικασίες και δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή της υπηρεσίας 
όπως αυτή προσδιορίζεται στους 
εθνικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων 
και στους κανονισμούς ραδιοφωνίας της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) για αυτή τη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοτική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής των 
κρατών μελών (άρθρο 9.1). Όταν η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων οδηγεί σε 
‘αλλαγή της χρήσης’ (ήτοι αλλαγή τεχνολογίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά/τρόπους), τούτο 
κατά πάσαν πιθανότητα θα αυξήσει τους κινδύνους επιβλαβούς παρεμβολής εις βάρος των 
χρηστών του ραδιοφάσματος και σε τελική ανάλυση των τελικών χρηστών.

Τροπολογία 404
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 

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

αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9 γ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 
η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση είναι 
σύμφωνη με τις εθνικές διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της εμπορίας στους παρόχους της αυτής υπηρεσίας θα υπονομεύει τα οφέλη από 
την εμπορία και θα αντιστρατεύεται στη συνολική πρόθεση για αναμορφώσεις στο φάσμα 
ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9γ σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που ορίζει η νομοθεσία τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση δικαιώματος πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η 
νομοθεσία του κράτους μέλους. Η προηγούμενη συναίνεση μπορεί να απαιτείται για να 
αποφεύγεται ορισμένοι φορείς της αγοράς να ιδιοποιούνται συχνότητες.
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Τροπολογία 406
Mary Honeyball

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9 γ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 
η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση είναι 
σύμφωνη με τις εθνικές διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η τροπολογία προβαίνει σε ελάσσονα αλλαγή της τροπολογίας 30 των εισηγητών. Η 
ουδετερότητα των υπηρεσιών είναι σημαντική στον βαθμό στον οποίον παραμένει εντός των 
στόχων της δημοσίας πολιτικής των κρατών μελών. Η ουδετερότητα υπηρεσίας και η εμπορία 
ραδιοφάσματος δεν πρέπει να απαγορεύονται ρητώς.

Τροπολογία 407
Lena Ek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 

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

που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9 γ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 
η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση είναι 
σύμφωνη με τις εθνικές διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Τροπολογία 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 9γ σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την ευαίσθητη φύση του τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θα πρέπει να θεσπίσουν το πλαίσιο για την μεταβίβαση.
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Τροπολογία 409
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 410
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 411
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος σε 
άλλες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της δυνατότητας μεταβίβασης των μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης είναι 
σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν απαιτεί καθορισμό ειδικών ζωνών συχνότητας στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο ή εναρμόνιση των όρων που σχετίζονται με μία μεταβίβαση. Επίσης είναι ζωτικής 
σημασίας να μπορεί να ζητείται μία εκ των προτέρων συναίνεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής 
για οιαδήποτε μεταβίβαση. Η αρμόδια αρχή για ζητήματα που αφορούν το ραδιοφάσμα δεν 
είναι πάντα η ίδια αρχή με την εθνική ρυθμιστική αρχή, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο.

Τροπολογία 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες 
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επιχειρήσεις. που ορίζει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση δικαιώματος πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η 
νομοθεσία του κράτους μέλους. Η προηγούμενη συναίνεση μπορεί να απαιτείται για να 
αποφεύγεται ορισμένοι φορείς της αγοράς να ιδιοποιούνται συχνότητες.

Τροπολογία 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις.

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες..

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την ευαίσθητη φύση του τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θα πρέπει να θεσπίσουν το πλαίσιο για την μεταβίβαση.

Τροπολογία 414
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις.

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν  
να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοτική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής των 
κρατών μελών (άρθρο 9.1). Όταν η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων οδηγεί σε 
‘αλλαγή της χρήσης’ (ήτοι αλλαγή τεχνολογίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά/τρόπους), τούτο 
κατά πάσαν πιθανότητα θα αυξήσει τους κινδύνους επιβλαβούς παρεμβολής εις βάρος των 
χρηστών του ραδιοφάσματος και σε τελική ανάλυση των τελικών χρηστών.

Τροπολογία 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ωστόσο, όταν η μεταβίβαση ή η 
χρονομίσθωση αυτή αφορούν συχνότητες 
που έχουν διατεθεί βάσει ενός 
περιορισμού για να εξασφαλιστεί η 
εκπλήρωση ενός στόχου γενικού 
συμφέροντος όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 4, απαιτείται η 
προηγούμενη συναίνεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής. Κατά περίπτωση τα 
κράτη μέλη μπορεί να απαιτούν 
εξουσιοδότηση ή γνώμη της εθνικής 
αρχής που είναι αρμόδια για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της αρμοδιότητας των κρατών μελών να εισάγουν συγκεκριμένους περιορισμούς 
στην ουδετερότητα ως προς την υπηρεσία, είναι λογική συνεπαγωγή η θέσπιση ορισμένων
περιορισμών στη μεταβίβαση αυτών των συχνοτήτων ή στο "εμπόριο ραδιοφάσματος". Αυτό 
είναι ιδιαιτέρως προφανές στην περίπτωση των περιορισμών με βάση τις πολιτικές στον τομέα 
του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας. Εάν, ωστόσο, το εμπόριο ραδιοφάσματος 
επιτρέπεται στον τομέα αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν την εξουσία να θεσπίζουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για να εξασφαλίζουν ότι δεν υπονομεύονται οι στόχοι της πολιτικής τους 
στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ραδιοσυχνότητες που έχουν 
εκχωρηθεί δωρεάν σε ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων δεν μπορεί να 
μεταβιβασθούν έναντι αμοιβής.
Εάν ραδιοσυχνότητες έχουν εκχωρηθεί 
προς εκπλήρωση υποχρέωσης γενικού 
συμφέροντος, η μεταβίβαση αυτών των 
συχνοτήτων συνεπάγεται τη μεταβίβαση 
της εν λόγω υποχρέωσης στον 
ενδιαφερόμενο κύκλο συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν απαράδεκτο κύκλοι συμφερόντων που έλαβαν συχνότητες δωρεάν να αποκομίζουν 
έσοδα πωλώντας αυτές τις συχνότητες. Όλες οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις συχνότητες 
πρέπει να μεταβιβάζονται με τις συχνότητες.
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Τροπολογία 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει 
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Σε 
περίπτωση που η χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
έχει εναρμονιστεί με εφαρμογή της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα ή άλλων 
κοινοτικών μέτρων, κάθε τέτοια 
μεταβίβαση συμμορφώνεται με την εν 
λόγω εναρμονισμένη χρήση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει 
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Σε 
περίπτωση όπου ειδικοί όροι για τη χρήση 
ραδιοσυχνότητας έχουν θεσπισθεί σε 
επίπεδο κράτους μέλους ή έχουν 
εναρμονιστεί με εφαρμογή της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών 
μέτρων, κάθε τέτοια μεταβίβαση 
συμμορφώνεται προς τους όρους που 
έχουν ορισθεί για την  εν λόγω 
εναρμονισμένη χρήση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσεις πρέπει εν πάση περιπτώσει να συμμορφώνονται προς τους όρους που έχουν 
ορισθεί προηγουμένως σε επίπεδο κράτους μέλους ή της Κοινότητας.

Τροπολογία 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
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ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να 
μεταβιβάσει δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος. Σε περίπτωση που η 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων έχει
εναρμονιστεί με εφαρμογή της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών 
μέτρων, κάθε τέτοια μεταβίβαση 
συμμορφώνεται με την εν λόγω 
εναρμονισμένη χρήση.

ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος από επιχείρηση. Σε 
περίπτωση όπου ειδικοί όροι για τη χρήση 
ραδιοσυχνότητας έχουν θεσπισθεί σε 
επίπεδο κράτους μέλους ή έχουν 
εναρμονιστεί με εφαρμογή της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών 
μέτρων, κάθε τέτοια μεταβίβαση 
συμμορφώνεται με την εν λόγω χρήση

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοτική διαχείριση του ραδιοφάσματος αποτελεί αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής των 
κρατών μελών (άρθρο 9.1). Όταν η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων οδηγεί σε 
‘αλλαγή της χρήσης’ (ήτοι αλλαγή τεχνολογίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά/τρόπους), τούτο 
κατά πάσαν πιθανότητα θα αυξήσει τους κινδύνους επιβλαβούς παρεμβολής εις βάρος των 
χρηστών του ραδιοφάσματος και σε τελική ανάλυση των τελικών χρηστών.

Τροπολογία 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει 
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Σε 
περίπτωση που η χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
έχει εναρμονιστεί με εφαρμογή της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα ή άλλων 
κοινοτικών μέτρων, κάθε τέτοια 
μεταβίβαση συμμορφώνεται με την εν 
λόγω εναρμονισμένη χρήση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική αρχή που είναι 
αρμόδια για εκχώρηση ραδιοφάσματος και 
τη δημοσίευση της πρόθεσης μιας 
επιχείρησης να μεταβιβάσει δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος καθώς και της 
διενέργειας αυτής της μεταβίβασης. Σε 
περίπτωση που η χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
έχει εναρμονιστεί με εφαρμογή της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα ή άλλων 
κοινοτικών μέτρων, κάθε τέτοια 
μεταβίβαση συμμορφώνεται με την εν 
λόγω εναρμονισμένη χρήση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή δεν είναι πάντα η ίδια αρχή με την εθνική ρυθμιστική αρχή, όπως ορίζεται 
στην οδηγία-πλαίσιο.

Τροπολογία 420
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να 
μεταβιβάσει δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος. Σε περίπτωση που η 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων έχει εναρμονιστεί 
με εφαρμογή της απόφασης για το 
ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών μέτρων, 
κάθε τέτοια μεταβίβαση συμμορφώνεται 
με την εν λόγω εναρμονισμένη χρήση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην αρχή που είναι αρμόδια 
για εκχώρηση ραδιοφάσματος και τη 
δημοσίευση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος από 
επιχείρηση. Σε περίπτωση που η χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων έχει εναρμονιστεί με 
εφαρμογή της απόφασης για το 
ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών μέτρων, 
κάθε τέτοια μεταβίβαση συμμορφώνεται 
με την εν λόγω εναρμονισμένη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταχωρηθεί η μεταβίβαση αυτή καθ' εαυτή και όχι η πρόθεση. Υπάρχει ο 
κίνδυνος η καταχώρηση προθέσεων να οδηγήσει σε υπέρμετρη ρύθμιση και περιττή 
γραφειοκρατία. Η απόφαση ραδιοφάσματος παρέχει τη βάση για την εκτέλεση σημαντικού και 
ομαλής λειτουργίας έργου, επί παραδείγματι από την Επιτροπή Ραδιοφάσματος.
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Τροπολογία 421
Lena Ek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να 
μεταβιβάσει δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος. Σε περίπτωση που η 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων έχει εναρμονιστεί 
με εφαρμογή της απόφασης για το 
ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών μέτρων, 
κάθε τέτοια μεταβίβαση συμμορφώνεται 
με την εν λόγω εναρμονισμένη χρήση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην αρχή που είναι αρμόδια 
για εκχώρηση ραδιοφάσματος και τη 
δημοσίευση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος από 
επιχείρηση. Σε περίπτωση που η χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων έχει εναρμονιστεί με 
εφαρμογή της απόφασης για το 
ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών μέτρων, 
κάθε τέτοια μεταβίβαση συμμορφώνεται 
με την εν λόγω εναρμονισμένη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι η πρόθεση αλλά αυτή καθ' εαυτή η μεταβίβαση δικαιωμάτων η οποία χρειάζεται να 
καταχωρηθεί. Η καταχώρηση προθέσεων δημιουργεί σαφή κίνδυνο υπέρμετρης ρύθμισης και 
περιττής γραφειοκρατίας. Η απόφαση ραδιοφάσματος παρέχει τη βάση για την εκτέλεση 
σημαντικού και ομαλής λειτουργίας έργου, επί παραδείγματι από την Επιτροπή Ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 422
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική αρχή που είναι 
αρμόδια για εκχώρηση ραδιοφάσματος και 
τη δημοσίευση της πρόθεσης μιας 
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πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει 
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Σε 
περίπτωση που η χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
έχει εναρμονιστεί με εφαρμογή της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα ή άλλων 
κοινοτικών μέτρων, κάθε τέτοια 
μεταβίβαση συμμορφώνεται με την εν 
λόγω εναρμονισμένη χρήση.

επιχείρησης να μεταβιβάσει δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος. Σε περίπτωση που 
η χρήση ραδιοσυχνοτήτων έχει 
εναρμονιστεί με εφαρμογή της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα ή άλλων κοινοτικών 
μέτρων, κάθε τέτοια μεταβίβαση 
συμμορφώνεται με την εν λόγω 
εναρμονισμένη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της δυνατότητας μεταβίβασης των μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης είναι 
σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν απαιτεί καθορισμό ειδικών ζωνών συχνότητας στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο ή εναρμόνιση των όρων που σχετίζονται με μία μεταβίβαση. Επίσης είναι ζωτικής 
σημασίας να μπορεί να ζητείται μία εκ των προτέρων συναίνεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής 
για οιαδήποτε μεταβίβαση. Η αρμόδια αρχή για ζητήματα που αφορούν το ραδιοφάσμα δεν 
είναι πάντα η ίδια αρχή με την εθνική ρυθμιστική αρχή, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο.

Τροπολογία 423
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παρ. 1
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 γ Διαγράφεται
Μέτρα εναρμόνισης της διαχείρισης 

ραδιοσυχνοτήτων
Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και αποβλέποντας 
στην επίτευξη των αρχών του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα με σκοπό:
(α) την εναρμόνιση της ταυτοποίησης 
των ζωνών στις οποίες οι επιχειρήσεις 
μπορούν να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους·
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β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·
γ) την εναρμόνιση των ειδικών μέτρων 
για την εξασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού σε περίπτωση 
μεταβίβασης μεμονωμένων δικαιωμάτων·
δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή της 
ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση 
του πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα 
κάθε εξαίρεσης αυτών των αρχών 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 
και 4, εκτός εκείνων που αποβλέπουν να 
εξασφαλίσουν την προαγωγή πολιτιστικής 
και γλωσσικής ποικιλομορφίας και 
πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος που μνημονεύεται 
στο άρθρο 22, παράγραφος 4. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από την Αρχή σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του κανονισμού […/ΕΚ].

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών με "κανονιστική διαδικασία με έλεγχο" που 
προτείνει εδώ η Επιτροπή περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και πρέπει να απορριφθεί.
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Τροπολογία 424
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 γ διαγράφεται
Μέτρα εναρμόνισης της διαχείρισης 

ραδιοσυχνοτήτων
Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και αποβλέποντας 
στην επίτευξη των αρχών του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα με σκοπό:
(α) την εναρμόνιση της ταυτοποίησης 
των ζωνών στις οποίες οι επιχειρήσεις 
μπορούν να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους·
(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·
(γ) την εναρμόνιση των ειδικών μέτρων 
για την εξασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού σε περίπτωση 
μεταβίβασης μεμονωμένων δικαιωμάτων·
(δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση 
του πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα 
κάθε εξαίρεσης αυτών των αρχών 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 
και 4, εκτός εκείνων που αποβλέπουν να 
εξασφαλίσουν την προαγωγή πολιτιστικής 
και γλωσσικής ποικιλομορφίας και 
πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
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τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος που μνημονεύεται 
στο άρθρο 22, παράγραφος 4. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από την Αρχή σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του κανονισμού […/ΕΚ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι στους εν ισχύι μηχανισμούς συντονισμού μπορεί να επέλθει βελτίωση, δεν είναι 
βέβαιο ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα εναρμόνισης ή συντονισμού του μεγέθους και 
της φύσεως που να αιτιολογούν ριζική αλλαγή του θεσμικού οικοδομήματος.

Τροπολογία 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς, αποβλέποντας στην 
επίτευξη των αρχών του παρόντος άρθρου 
και σύμφωνα με το άρθρο 9 δ και την 
απόφαση ραδιοφάσματος η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίσει κατάλληλα 
εκτελεστικά μέτρα με σκοπό:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να γίνει μεταβίβαση ή χρονομίσθωση ραδιοφάσματος στο 
επίπεδο των κρατών μελών πρέπει να αφεθούν στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, οι 
οποίες φέρουν σε τελική ανάλυση την ευθύνη για τη διαχείριση του φάσματος στην πράξη.

Τροπολογία 426
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 428
Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 429
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

 Πρέπει να εξασφαλίζεται νομική συνοχή με το άρθρο 8 α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης χρειάζεται να εξασφαλίζεται νομική συνέπεια με την απόφαση ραδιοφάσματος 
(676/2002/EΚ), συγκεκριμένα όσον αφορά το πεδίο του άρθρου που αφορά τα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα και τα μέτρα στόχων γενικού συμφέροντος.  Οιαδήποτε εναρμονισμένη 
απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική 
τροπολογία.
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Τροπολογία 430
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 431
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 432
Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που προβλέπονται στην απόφαση 
για το ραδιοφάσμα στην οδηγία πλαίσιο πρέπει να συνοδεύεται και από την εγγραφή στην 
οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4 της απόφασης για το ραδιοφάσμα. 
Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας, η Επιτροπή δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τις ζώνες για μετάδοση εκπομπών ως 
ζώνες για τις οποίες τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται. 
Βάσει του άρθρου 9 β η μεταβίβαση ή εκμίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων υπόκειται στις 
εθνικές διαδικασίες και η Επιτροπή δεν μπορεί, συνεπώς, να εναρμονίσει τις διαδικασίες αυτές.
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Τροπολογία 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 434
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

 Πρέπει να εξασφαλίζεται νομική συνοχή με το άρθρο 8 α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης χρειάζεται να εξασφαλίζεται νομική συνέπεια με την απόφαση ραδιοφάσματος 
(676/2002/EΚ), συγκεκριμένα όσον αφορά το πεδίο του άρθρου που αφορά τα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα και τα μέτρα στόχων γενικού συμφέροντος.  Οιαδήποτε εναρμονισμένη 
απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική 
τροπολογία.

Τροπολογία 435
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται νομική συνοχή με το άρθρο 8 α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας.
Επίσης, νομική συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) 
ιδιαίτερα σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα 
και τους στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα).   Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.
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Τροπολογία 436
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 437
Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 438
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται νομική συνοχή με το άρθρο 8 α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης, νομική συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) 
ιδιαίτερα σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα 
και τους στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα).   Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.
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Τροπολογία 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 440
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

 Πρέπει να εξασφαλίζεται νομική συνοχή με το άρθρο 8 α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης χρειάζεται να εξασφαλίζεται νομική συνέπεια με την απόφαση ραδιοφάσματος 
(676/2002/EΚ), συγκεκριμένα όσον αφορά το πεδίο του άρθρου που αφορά τα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα και τα μέτρα στόχων γενικού συμφέροντος.  Οιαδήποτε εναρμονισμένη 
απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική 
τροπολογία.

Τροπολογία 441
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν απ' ευθείας ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους, εξαιρουμένων των 
ραδιοσυχνοτήτων που προορίζονται από 
τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται νομική συνοχή με το άρθρο 8 α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης, νομική συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί με την απόφαση ραδιοφάσματος (676/2002/ΕΚ) 
ιδιαίτερα σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα 
και τους στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα).   Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.
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Τροπολογία 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους, 
εξαιρουμένων των συχνοτήτων που 
προορίζονται από τα κράτη μέλη για τις 
υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προτείνεται να εγκριθούν στο πλαίσιο της επιτροπολογίας είναι πολύ ευρύτερα 
από τα μη ουσιαστικά στοιχεία της οδηγίας Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία μεγάλος βαθμός εναρμόνισης στη βάση 
της υφιστάμενης απόφασης για το ραδιοφάσμα (676/2002/EC).  Επομένως, θα πρέπει να 
διαγραφούν τα στοιχεία β και γ του άρθρου. Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 23, εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν τις πολιτικές στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 443
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους, 
εξαιρουμένων των ραδιοσυχνοτήτων που 
κατανέμονται ή προορίζονται από τα 
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κράτη μέλη για τις υπηρεσίες 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους, 
εξαιρουμένων των συχνοτήτων που 
εκχωρούνται από τα κράτη μέλη για τις 
υπηρεσίες ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών εκπομπών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγος για τη διαγραφή των (β) και (γ) είναι το ότι οι όροι για τις μεταβιβάσεις και οι 
διαδικασίες, όροι και όρια που ισχύουν πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Για να είναι κανείς συνεπής με την προσέγγιση της τροπολογίας στο άρθρο 9, η υλοποίηση των 
αρχών της ουδετερότητας ως προς τις τεχνολογίες και την υπηρεσία πρέπει, όπου είναι τούτο 
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δυνατό, να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών μέσω της συντονισμένης διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος στο επίπεδο των κρατών μελών. Τα επίπεδα εναρμονίσεως συνεπώς 
εμπεριέχουν τον προσδιορισμό των ζωνών συχνότητας όπου πρέπει να ισχύουν κατ' ανάγκην οι 
αρχές της ουδετερότητας της ΕΕ.

Τροπολογία 445
Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους, 
εξαιρουμένων των ραδιοσυχνοτήτων που 
κατανέμονται ή προορίζονται από τα 
κράτη μέλη για τις υπηρεσίες 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν απ' ευθείας ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους, εξαιρουμένων των 
ραδιοσυχνοτήτων που προορίζονται από 
τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 447
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν απ' ευθείας ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους, εξαιρουμένων των 
ραδιοσυχνοτήτων που προορίζονται από 
τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

 Πρέπει να εξασφαλίζεται νομική συνοχή με το άρθρο 8 α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης χρειάζεται να εξασφαλίζεται νομική συνέπεια με την απόφαση ραδιοφάσματος 
(676/2002/EΚ), συγκεκριμένα όσον αφορά το πεδίο του άρθρου που αφορά τα τεχνικά
εκτελεστικά μέτρα και τα μέτρα στόχων γενικού συμφέροντος.  Οιαδήποτε εναρμονισμένη 
απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική 
τροπολογία.

Τροπολογία 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους, 
εξαιρουμένων των συχνοτήτων των 
υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία ο ορισμός των ειδικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με την 
έκδοση αρχικών αδειών για συχνότητες που μεταβιβάζονται ή χρονομισθώνονται να παραμένει 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τούτο θα επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές 
υποχρεώσεις, όπως είναι επί παραδείγματι υποχρεώσεις κάλυψης ή χωροταξίας. Η ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ανταγωνισμός επί ίσοις όροις δεν τίθεται εν αμφιβόλω, εξαρτάται όμως από 
ειδικά μέτρα των κρατών μελών που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στα 
διάφορα κράτη μέλη.



PE407.631v01-00 102/109 AM\725138EL.doc

EL

Τροπολογία 449
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τον προσδιορισμό των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να γίνει μεταβίβαση ή χρονομίσθωση ραδιοφάσματος στο 
επίπεδο των κρατών μελών πρέπει να αφεθούν στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, οι 
οποίες φέρουν σε τελική ανάλυση την ευθύνη για τη διαχείριση του φάσματος στην πράξη.

Τροπολογία 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προτείνεται να εγκριθούν στο πλαίσιο της επιτροπολογίας είναι πολύ ευρύτερα 
από τα μη ουσιαστικά στοιχεία της οδηγίας Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία μεγάλος βαθμός εναρμόνισης στη βάση 
της υφιστάμενης απόφασης για το ραδιοφάσμα (676/2002/EC).  Επομένως, θα πρέπει να 
διαγραφούν τα στοιχεία β και γ του άρθρου. Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 23, εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν τις πολιτικές στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία ο ορισμός των ειδικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με την 
έκδοση αρχικών αδειών για συχνότητες που μεταβιβάζονται ή χρονομισθώνονται να παραμένει 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τούτο θα επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές 
υποχρεώσεις, όπως είναι επί παραδείγματι υποχρεώσεις κάλυψης ή χωροταξίας. Η ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ανταγωνισμός επί ίσοις όροις δεν τίθεται εν αμφιβόλω, εξαρτάται όμως από 
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ειδικά μέτρα των κρατών μελών που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στα 
διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγος για τη διαγραφή των (β) και (γ) είναι το ότι οι όροι για τις μεταβιβάσεις και οι
διαδικασίες, όροι και όρια που ισχύουν πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Για να είναι κανείς συνεπής με την προσέγγιση της τροπολογίας στο άρθρο 9, η υλοποίηση των 
αρχών της ουδετερότητας ως προς τις τεχνολογίες και την υπηρεσία πρέπει, όπου είναι τούτο 
δυνατό, να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών μέσω της συντονισμένης διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος στο επίπεδο των κρατών μελών. Τα επίπεδα εναρμονίσεως συνεπώς 
εμπεριέχουν τον προσδιορισμό των ζωνών συχνότητας όπου πρέπει να ισχύουν κατ' ανάγκην οι 
αρχές της ουδετερότητας της ΕΕ.

Τροπολογία 453
Erna Hennicot-Schoepges

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



AM\725138EL.doc 105/109 PE407.631v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να γίνει μεταβίβαση ή χρονομίσθωση ραδιοφάσματος στο 
επίπεδο των κρατών μελών πρέπει να αφεθούν στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, οι 
οποίες φέρουν σε τελική ανάλυση την ευθύνη για τη διαχείριση του φάσματος στην πράξη.

Τροπολογία 454
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 455
Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προτείνεται να εγκριθούν στο πλαίσιο της επιτροπολογίας είναι πολύ ευρύτερα 
από τα μη ουσιαστικά στοιχεία της οδηγίας Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία μεγάλος βαθμός εναρμόνισης στη βάση 
της υφιστάμενης απόφασης για το ραδιοφάσμα (676/2002/EC).  Επομένως, θα πρέπει να 
διαγραφούν τα στοιχεία β και γ του άρθρου. Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 23, εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν τις πολιτικές στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να γίνει μεταβίβαση ή χρονομίσθωση ραδιοφάσματος στο 
επίπεδο των κρατών μελών πρέπει να αφεθούν στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, οι 
οποίες φέρουν σε τελική ανάλυση την ευθύνη για τη διαχείριση του φάσματος στην πράξη.
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Τροπολογία 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγος για τη διαγραφή των (β) και (γ) είναι το ότι οι όροι για τις μεταβιβάσεις και οι 
διαδικασίες, όροι και όρια που ισχύουν πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Για να είναι κανείς συνεπής με την προσέγγιση της τροπολογίας στο άρθρο 9, η υλοποίηση των 
αρχών της ουδετερότητας ως προς τις τεχνολογίες και την υπηρεσία πρέπει, όπου είναι τούτο 
δυνατό, να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών μέσω της συντονισμένης διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος στο επίπεδο των κρατών μελών. Τα επίπεδα εναρμονίσεως συνεπώς 
εμπεριέχουν τον προσδιορισμό των ζωνών συχνότητας όπου πρέπει να ισχύουν κατ' ανάγκην οι 
αρχές της ουδετερότητας της ΕΕ.

Τροπολογία 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να παραμείνει ο ορισμός των ειδικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
συνδέονται με την εκχώρηση των αρχικών αδειών των συχνοτήτων που μεταβιβάζονται ή 
χρονομισθώνονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τούτο επιτρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ειδικές υποχρεώσεις, όπως είναι επί παραδείγματι οι υποχρεώσεις κάλυψης ή 
διευθέτησης της επικρατείας. Η ανάγκη να εξασφαλίζεται ανταγωνισμός επί ίσοις όροις δεν 
τίθεται εν αμφιβόλω, εξαρτάται όμως από ειδικά μέτρα των κρατών μελών που πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες καταστάσεις που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη.
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