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Τροπολογία 460
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνέπεια προς το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης, νομική συνέπεια πρέπει να διασφαλισθεί και προς την απόφαση για το ραδιοφάσμα 
(676/2002/ΕΚ) ιδίως σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα και τα μέτρα σχετικά με τους στόχους γενικού συμφέροντος.  Οποιαδήποτε 
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 461
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 

Διαγράφεται
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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. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να διασφαλισθεί με την απόφαση για τη ραδιοφάσμα (676/2002/ΕΚ) ιδιαίτερα σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τα μέτρα 
σχετικά με 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 462
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ραδιοφάσμα μπορεί να μεταβιβασθεί ή να χρονομισθωθεί σε 
εθνικό επίπεδο πρέπει να καθοριστούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες έχουν και 
την τελική ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 463
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στην οδηγία πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα, πρέπει να συνοδεύεται και από την 
ενσωμάτωση στην οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4, της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα. Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και 
τα μέσα ενημέρωσης , 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 464
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στην οδηγία πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα, πρέπει να συνοδεύεται και από την 
ενσωμάτωση στην οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4, της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα. Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και 
τα μέσα ενημέρωσης , 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 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να διασφαλισθεί με την απόφαση για το ραδιοφάσμα (676/2002/ΕΚ) ιδίως σε 
σχέση με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου που αφορά τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα και τα μέτρα 
σχετικά με τους στόχους γενικού συμφέροντος (νέο (δ) που αντιστοιχεί στο άρθρο 1, 
παράγραφος 4 της απόφασης για το ραδιοφάσμα).   Οποιαδήποτε 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 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/20/EΚ
Άρθρο 9γ – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) την εναρμόνιση της ταυτοποίησης των 
ζωνών, στις οποίες εφαρμόζονται οι 
αρχές της ουδετερότητας ως προς την 
τεχνολογία και τις υπηρεσίες, 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 
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πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας. προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα μέσα 
επικοινωνίας, καθώς και την παροχή
υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Or. es

Αιτιολόγηση

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones, límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Τροπολογία 467
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Όλες οι 
εξαιρέσεις προβλέπονται σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διευκρινίζετα, πρώτον, ότι όλες οι εξαιρέσεις από τις αρχές της 
ουδετερότητας ως προς την τεχνολογία και τις υπηρεσίες διέπονται από τους περιορισμούς που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και 4, καθώς και εκείνους που θέτει η Επιτροπή. 
Δεύτερον, δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να εναρμονιστούν στις 
προτάσεις, το πεδίο και η φύση των εξαιρέσεων από τις αρχές της ουδετερότητας ως προς την 
τεχνολογία και τις υπηρεσίες με βάση την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, καθώς και των 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προτείνεται να εγκριθούν στο πλαίσιο της επιτροπολογίας υπερβαίνουν κατά πολύ 
τα 'μη ουσιαστικά στοιχεία' της οδηγίας. Ωστόσο, έχει επιτευχθεί και αναμένεται να επιτευχθεί 
και στο μέλλον σημαντική εναρμόνιση βάσει της υφιστάμενης απόφασης για το ραδιοφάσμα 
(676/2002/EC).  Κατά συνέπεια, 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.



PE407.632v01-00 10/113 AM\725139EL.doc

EL

Τροπολογία 469
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στην οδηγία πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα, πρέπει να συνοδεύεται και από την 
ενσωμάτωση στην οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4, της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα. Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και 
τα μέσα ενημέρωσης , 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 470
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στην οδηγία πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα, πρέπει να συνοδεύεται και από την 
ενσωμάτωση στην οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4, της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα. Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και 
τα μέσα ενημέρωσης , 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 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτά τα εκτελεστικά μέτρα λαμβάνονται 
με την επιφύλαξη των μέτρων που 
λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, για την επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος και, ιδίως, των 
μέτρων που σχετίζονται με τη ρύθμιση 
περιεχομένου και την πολιτική στον 
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οπτικοακουστικό τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να διασφαλισθεί 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 472
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτά τα εκτελεστικά μέτρα λαμβάνονται 
με την επιφύλαξη των μέτρων που 
λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, για την επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος και, ιδίως, των 
μέτρων που σχετίζονται με τη ρύθμιση 
περιεχομένου και την πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, πρέπει 
να διασφαλισθεί νομική συνοχή 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.  Οιαδήποτε εναρμονισμένη απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις 
της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες και την τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
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παρούσας οδηγίας και πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική τροπολογία.

Τροπολογία 473
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτά τα εκτελεστικά μέτρα λαμβάνονται 
με την επιφύλαξη των μέτρων που 
λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό 
επίπεδο, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία, για την επίτευξη 
στόχων γενικού συμφέροντος και, ιδίως, 
των μέτρων που σχετίζονται με τη 
ρύθμιση περιεχομένου και την πολιτική 
στον οπτικοακουστικό τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, νομική 
συνοχή πρέπει να διασφαλισθεί 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 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 475
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα του παρόντος άρθρου, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
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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].

αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 476
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α 
έως γ στην παράγραφο 1, τα οποία
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για επιτακτικούς 
λόγους επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, παράγραφος 
4. Στην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί 
να επικουρείται από την RSCΡ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στην οδηγία πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα, πρέπει να συνοδεύεται και από την 
ενσωμάτωση στην οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4, της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα. Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και 
τα μέσα ενημέρωσης, η Επιτροπή δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τις ζώνες για μετάδοση εκπομπών 
ως ζώνες για τις οποίες τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβάζονται ή να 
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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 477
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία 
(α) έως (γ) στην παράγραφο 1, τα οποία
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Στην εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, 
η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
την RSCΡ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στην οδηγία πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα, πρέπει να συνοδεύεται και από την 
ενσωμάτωση στην οδηγία μιας ρήτρας αντίστοιχης του άρθρου 1, παράγραφος 4, της απόφασης 
για το ραδιοφάσμα. Εφόσον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πολιτική για τον πολιτισμό και 
τα μέσα ενημέρωσης , 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 478
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για επιτακτικούς 
λόγους επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, παράγραφος 
4/COM Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος του 
άρθρου 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].

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. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων των στοιχείων α 
έως γ της παραγράφου 1, η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από την RSPC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνέπεια προς 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.
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Τροπολογία 479
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αποβλέπουν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται 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].

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. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων των στοιχείων 
(α) έως (γ) της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
RSPC.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Πρέπει να διασφαλισθεί νομική συνοχή με το άρθρο 8α (νέο) και τον ορισμό της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογία στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας. Επίσης, πρέπει 
να διασφαλισθεί νομική συνοχή 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. 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 480
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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]. Τα 
κράτη μέλη εγκρίνουν αυτά τα μέτρα 
λαμβάνοντας κατά το δυνατόν υπόψη την 
αξιολόγηση των σχετικών τεχνικών 
φορέων και οργανισμών τυποποίησης και 
μετά από διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Τροπολογία 481
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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]. Η 
Επιτροπή εγκρίνει αυτά τα μέτρα 
λαμβάνοντας κατά το δυνατόν υπόψη την 
αξιολόγηση των σχετικών τεχνικών 
φορέων και οργανισμών τυποποίησης και 
μετά από διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εναρμόνισης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, παρότι εκτελεστικής φύσεως, έχουν 
ως στόχο τη ρύθμιση καίριων πτυχών της διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Είναι, συνεπώς, 
πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί η εναρμονιστική δραστηριότητα της Επιτροπής με μια 
λεπτομερή αξιολόγηση της τεχνικής και επιχειρησιακής σκοπιμότητας και των συνεπειών των 
μέτρων αυτών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους διεθνείς τεχνικούς 
οργανισμούς, όπως οι CETR/ECC και ETSI.

Τροπολογία 482
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9 γα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 9γα

1. Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
αποτελεσματική χρήση και η ουσιαστική 
διαχείριση του ραδιοφάσματος σε 
ολόκληρη την Κοινότητα, τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή λαμβάνουν υπόψη τους 
κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας τους κανόνες και τις ρυθμίσεις 
της ΙΤU και ειδικότερα τις ραδιοφωνικές 
ρυθμίσεις όπως τροποποιήθηκαν κατά 
καιρούς.

2. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις 
σχετικά με το ραδιοφάσμα σε τρίτες 
χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ΙΤU, που 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τυχόν δυσκολίες που 
ανακύπτουν, εκ του νόμου ή εκ των 
πραγμάτων, από ισχύουσες διεθνείς 
συμφωνίες, συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ITU, σε σχέση 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά 
αναφορές όσον αφορά τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 3 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και δύναται να προτείνει 
μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των αρχών και στόχων της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον αυτό 
απαιτείται. Ενδεχομένως, συμφωνούνται 
κοινοί στόχοι πολιτικής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών.

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα 
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δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 
Κοινότητας και των κρατών μελών 
δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος είναι σημαντικό οι φορείς 
λειτουργίας να συμμορφώνονται και να μπορούν να βασιστούν στις διαδικασίες συντονισμού 
σύμφωνα με τους διεθνώς δεσμευτικούς κανόνες και τις διαδικασίες της ΙΤU προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ένα δίκτυο ή ένα σύστημα μπορεί να συντονιστεί και να τεθεί σε λειτουργία 
επιτυχώς. Τα διεθνή δικαιώματα και οι διεθνείς υποχρεώσεις των διοικήσεων όσον αφορά τις 
εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων σε αυτές και σε άλλες διοικήσεις απορρέουν από την 
καταχώρηση των εκχωρήσεων στο βασικό διεθνές μητρώο ραδιοσυχνοτήτων της ITU ή την 
συμμόρφωση των εκχωρήσεων με ένα σχέδιο ραδιοσυχνοτήτων της ITU.

Τροπολογία 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

"Άρθρο 9γα

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις 
σχετικά με το ραδιοφάσμα σε τρίτες 
χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς,
συμπεριλαμβανομένης της ΙΤU, που 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τυχόν δυσκολίες που 
ανακύπτουν, εκ του νόμου ή εκ των 
πραγμάτων, από ισχύουσες διεθνείς 
συμφωνίες, συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ITU, σε σχέση 
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με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά 
αναφορές όσον αφορά τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και δύναται να προτείνει 
μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των αρχών και στόχων της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον αυτό 
απαιτείται. Ενδεχομένως, συμφωνούνται 
κοινοί στόχοι πολιτικής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 
Κοινότητας και των κρατών μελών 
δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος είναι σημαντικό οι φορείς 
λειτουργίας να συμμορφώνονται και να μπορούν να βασιστούν στις διαδικασίες συντονισμού 
σύμφωνα με τους διεθνώς δεσμευτικούς κανόνες και τις διαδικασίες της ΙΤU προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ένα δίκτυο ή ένα σύστημα μπορεί να συντονιστεί και να τεθεί σε λειτουργία 
επιτυχώς. Τα διεθνή δικαιώματα και οι διεθνείς υποχρεώσεις των διοικήσεων όσον αφορά τις 
εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων σε αυτές και σε άλλες διοικήσεις απορρέουν από την 
καταχώρηση των εκχωρήσεων στο βασικό διεθνές μητρώο ραδιοσυχνοτήτων της ITU ή την 
συμμόρφωση των εκχωρήσεων με ένα σχέδιο ραδιοσυχνοτήτων της ITU.

Τροπολογία 484
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (11) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
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το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές ελέγχουν την 
παραχώρηση όλων των εθνικών πόρων 
αριθμοδότησης και τη διαχείριση του 
εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή 
επαρκούς πλήθους αριθμών, 
συμπεριλαμβανομένων σύντομων 
κωδικών και περιοχών αριθμοδότησης 
[...]. Ακόμη κι όταν οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν κινητές και σταθερές 
λειτουργίες, είναι ουσιαστική η 
διαθεσιμότητα τόσο μη γεωγραφικών όσο 
και γεωγραφικών υπηρεσιών. Οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές καθορίζουν 
αντικειμενικές, διαφανείς και 
αμερόληπτες διαδικασίες για την 
παραχώρηση των εθνικών πόρων 
αριθμοδότησης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα των παρόχων επικοινωνιών για πρόσβαση σε τηλεφωνικούς αριθμούς πρέπει να 
ενισχυθεί.  Η διαθεσιμότητα τόσο μη γεωγραφικών όσο και γεωγραφικών υπηρεσιών για 
λειτουργίες όπως η μετάδοση φωνής μέσω του Διαδικτύου είναι ουσιαστικής σημασίας, ακόμη 
και στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν κινητές λειτουργίες.

Τροπολογία 485
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι τα σχέδια και οι 
διαδικασίες αριθμοδότησης εφαρμόζονται 
κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση σε όλους τους παρόχους 

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν 
ώστε τα σχέδια και οι διαδικασίες 
αριθμοδότησης να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση σε όλους τους παρόχους και 
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υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι μια επιχείρηση στην οποία εκχωρείται 
περιοχή αριθμών δεν προβαίνει σε 
διακρίσεις σε βάρος άλλων παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
όσον αφορά την ακολουθία αριθμών που 
χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες τους.

χρήστες αριθμών σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι μια επιχείρηση 
στην οποία εκχωρείται περιοχή αριθμών 
δεν προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος 
άλλων παρόχων και χρηστών όσον αφορά 
την ακολουθία αριθμών που 
χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αδυναμία αναμόρφωσης των ρυθμίσεων για την αριθμοδότηση ζημιώνει τα συμφέροντα πολιτών, 
καταναλωτών και επιχειρήσεων στην ΕΕ. Το άρθρο 10 της οδηγίας πλαισίου πρέπει να ενισχυθεί με μια 
διάταξη που θα αποσκοπεί στην αφαίρεση αφενός  των περιορισμών στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης 
και στους σχετικούς κανόνες με τους οποίους αποφεύγεται η χρήση οποιουδήποτε τύπου αριθμών 
οπουδήποτε στην ΕΕ και αφετέρου των περιορισμών όσον αφορά την ταυτότητα/ κατηγοριοποίηση των 
εκδοχέων όλων των τύπων αριθμών (πράγμα που δεν εμποδίζει την επιβολή νόμιμων όρων στην 
αριθμοδότηση).

Τροπολογία 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν 
ώστε τα σχέδια και οι διαδικασίες 
αριθμοδότησης να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση σε όλους τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι μια επιχείρηση στην οποία εκχωρείται 
περιοχή αριθμών δεν προβαίνει σε 
διακρίσεις σε βάρος άλλων παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
όσον αφορά την ακολουθία αριθμών που 

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν 
ώστε τα εθνικά σχέδια και οι διαδικασίες 
αριθμοδότησης να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση σε όλους τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι μια επιχείρηση στην οποία εκχωρείται 
περιοχή αριθμών δεν προβαίνει σε 
διακρίσεις σε βάρος άλλων παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
όσον αφορά την ακολουθία αριθμών που 
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χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες τους.

χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση: Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν αρμοδιότητες όσον αφορά τα εθνικά 
σχέδια αριθμοδότησης.

Τροπολογία 487
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση και διαθεσιμότητα των 
πόρων αριθμοδότησης στην Κοινότητα, 
όπου αυτό απαιτείται για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αδυναμία αναμόρφωσης των ρυθμίσεων για την αριθμοδότηση ζημιώνει τα συμφέροντα πολιτών, 
καταναλωτών και επιχειρήσεων στην ΕΕ. Το άρθρο 10 της οδηγίας πλαισίου πρέπει να ενισχυθεί με μια 
διάταξη που θα αποσκοπεί στην αφαίρεση αφενός  των περιορισμών στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης 
και στους σχετικούς κανόνες με τους οποίους αποφεύγεται η χρήση οποιουδήποτε τύπου αριθμών 
οπουδήποτε στην ΕΕ και αφετέρου των περιορισμών όσον αφορά την ταυτότητα/ κατηγοριοποίηση των 
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εκδοχέων όλων των τύπων αριθμών (πράγμα που δεν εμποδίζει την επιβολή νόμιμων όρων στην 
αριθμοδότηση).

Τροπολογία 488
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προβλεπόμενα μέτρα για τις αρχές τιμολόγησης αντιβαίνουν στον στόχο του νομικού 
πλαισίου για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρύθμιση των λιανικών τιμών.  Τα εκτελεστικά 
μέτρα μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας. Σε αυτήν την 
περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί νέα νομοθετική διαδικασία. Η Αρχή, όπως αυτή προβλέπεται 
στην πρόταση της Επιτροπής CΟΜ(2007)0699, δεν είναι επιθυμητή.
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Τροπολογία 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο 
θέμα αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της Επιτροπής θα είχε ως αποτέλεσμα επέκταση του κανονισμού για την λιανική 
αγορά μέσω της επιβολής αρχών τιμολόγησης. Είναι δε αντίθετη προς τις μεθόδους που 
προβλέπονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις οποίες οι τιμές των υπηρεσιών λιανικής 
ρυθμίζονται μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικής ισχύος στην αγορά (ΣΙΑ) σε αγορά 
λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας. Η δημιουργία γενικής 
νέας αρμοδιότητας θέσπισης τιμών για τις ρυθμιστικές αρχές αντιβαίνει στον στόχο της 
βελτίωσης των ρυθμίσεων και στην θεμελιώδη αρχή, σύμφωνα με την οποία οι ρυθμίσεις θα 
πρέπει κατά κανόνα να περιορίζονται στο επίπεδο χονδρικής.

Τροπολογία 490
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (11) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, χωρίς να 
θίγονται υπάρχουσες υπηρεσίες. Η 
Επιτροπή ενδέχεται να λάβει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα για να 
διασφαλίσει την διασυνοριακή πρόσβαση 
στην εθνική αριθμοδότηση για αναγκαίες 
υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η εναρμόνιση της αριθμοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για 
την παροχή νέων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρνητική για τομείς 
που, όπως οι πληροφορίες καταλόγου, έχουν ελευθερωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί μια τέτοια 
εναρμόνιση.
Οι πληροφορίες καταλόγου θεωρούνται ουσιώδες μέσο πρόσβασης, σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας για την καθολική πρόσβαση. Η ικανότητα ενός ευρωπαίου 
πολίτη να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη και να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στον συνήθη 
πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, έτσι ώστε να μπορεί αποκτά πληροφορίες στην 
εθνική γλώσσα του, είναι κεφαλαιώδης για την προώθηση της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
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εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο 
θέμα αυτό, τα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση αρχών 
τιμολόγησης για συγκεκριμένους 
αριθμούς ή πεδία αριθμών. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, χωρίς να 
θίγονται υπάρχουσες υπηρεσίες. Η 
Επιτροπή ενδέχεται να λάβει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα για να 
διασφαλίσει την διασυνοριακή πρόσβαση 
στην εθνική αριθμοδότηση για αναγκαίες 
υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η εναρμόνιση της αριθμοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για 
την παροχή νέων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρνητική για τομείς 
που, όπως οι πληροφορίες καταλόγου, έχουν ελευθερωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί μια τέτοια 
εναρμόνιση.
Οι πληροφορίες καταλόγου θεωρούνται ουσιώδες μέσο πρόσβασης, σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας για την καθολική πρόσβαση. Η ικανότητα ενός ευρωπαίου 
πολίτη να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη και να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στον συνήθη 
πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, έτσι ώστε να μπορεί αποκτά πληροφορίες στην 
εθνική γλώσσα του, είναι κεφαλαιώδης για την προώθηση της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 492
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 

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

υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, χωρίς να θίγονται υπάρχουσες 
υπηρεσίες. Η Επιτροπή ενδέχεται να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα για 
να διασφαλίσει την διασυνοριακή 
πρόσβαση στην εθνική αριθμοδότηση για 
αναγκαίες υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η εναρμόνιση της αριθμοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για 
την παροχή νέων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρνητική για τομείς 
που, όπως οι πληροφορίες καταλόγου, έχουν ελευθερωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί μια τέτοια 
εναρμόνιση.
Η ικανότητα ενός ευρωπαίου πολίτη να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη και να είναι σε θέση να 
έχει πρόσβαση στον συνήθη πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, έτσι ώστε να μπορεί 
αποκτά πληροφορίες στην εθνική γλώσσα του, είναι κεφαλαιώδης για την προώθηση της 
ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 493
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο 
θέμα αυτό, τα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση αρχών 

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων ή ήδη 
υφιστάμενων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. 
Η Επιτροπή ενδέχεται να λάβει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα για να 
διασφαλίσει την διασυνοριακή πρόσβαση 
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τιμολόγησης για συγκεκριμένους 
αριθμούς ή πεδία αριθμών. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

στην εθνική αριθμοδότηση για αναγκαίες 
υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στον BERT ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη προωθούν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα, εφόσον είναι εφικτή από 
τεχνολογικής και οικονομικής άποψης,
όπου αυτή προάγει την λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ή υποστηρίζει την 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα όσον αφορά τις 
πανευρωπαϊκές υπηρεσίες, τα οποία 
μπορούν να περιλαμβάνουν την καθιέρωση 
αρχών τιμολόγησης για συγκεκριμένους 
αριθμούς ή πεδία αριθμών.
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Or. es

Αιτιολόγηση

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Τροπολογία 495
Silvia-Adriana Țicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή, μαζί με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, μπορεί να 
λάβει κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα στο θέμα αυτό, τα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση αρχών 
τιμολόγησης για συγκεκριμένους αριθμούς 
ή πεδία αριθμών.

Or. ro



PE407.632v01-00 34/113 AM\725139EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος των αρμοδιοτήτων 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.  

Τροπολογία 496
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/EC
Άρθρο 10, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 4.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προβλεπόμενα μέτρα για τις αρχές τιμολόγησης αντιβαίνουν στον στόχο του νομικού 
πλαισίου για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απελευθέρωση των λιανικών τιμών.
Τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί νέα νομοθετική διαδικασία. Η Αρχή, 
όπως αυτή προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής CΟΜ(2007)0699, δεν είναι επιθυμητή.

Τροπολογία 497
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Διαγράφεται

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος των αρμοδιοτήτων 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.  

Τροπολογία 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 4.

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

Αιτιολόγηση

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Τροπολογία 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενεργεί βάσει απλών, διαφανών και 
προσιτών στο κοινό διαδικασιών που 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνει την απόφασή της εντός 
τετραμήνου από την υποβολή της αίτησης, 
και

ενεργεί βάσει απλών, διαφανών και 
προσιτών στο κοινό διαδικασιών που 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνει την απόφασή της εντός εξαμήνου
από την υποβολή της αίτησης, και

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αρμοδιότητες για τη χορήγηση δικαιωμάτων τέτοιου τύπου ανήκουν 
σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές αυτόνομες ή ομοσπονδιακές αρχές. Ως εκ τούτου, φαίνεται πιο 
ρεαλιστική η παράταση της προθεσμίας, καθώς η διάταξη αυτή δεν θα επηρεάσει μόνο τις 
ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλλά και άλλες διατάξεις διαφορετικού πεδίου 
εφαρμογής.
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Τροπολογία 500
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (12)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενεργεί βάσει απλών, διαφανών και
προσιτών στο κοινό διαδικασιών που 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνει την απόφασή της εντός 
τετραμήνου από την υποβολή της αίτησης, 
και

ενεργεί βάσει απλών, διαφανών και 
προσιτών στο κοινό διαδικασιών που 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνει την απόφασή της εντός διμήνου
από την υποβολή της αίτησης, και

Or. en

Τροπολογία 501
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενεργεί βάσει απλών, διαφανών και 
προσιτών στο κοινό διαδικασιών που 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνει την απόφασή της εντός 
τετραμήνου από την υποβολή της αίτησης, 
και

ενεργεί βάσει απλών, διαφανών και 
προσιτών στο κοινό διαδικασιών που 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνει την απόφασή της εντός 
τετραμήνου από την υποβολή της αίτησης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εθνική 
νομοθεσία περί απαλλοτρίωσης, και

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εθνική νομοθεσία περί απαλλοτρίωσης.

Τροπολογία 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν μια επιχείρηση παροχής 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, 
να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπεράνω ή 
υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, ή 
δύναται να επωφελείται διαδικασίας για 
την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να 
επιβάλουν μερισμό (κοινή χρήση) των 
ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων εισόδων σε κτίρια, 
ιστών, κεραιών, αγωγών, φρεατίων και 
οδικών κυτίων σύνδεσης. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δύνανται επίσης, 
εφόσον ενδείκνυται, να επιβάλλουν 
μερισμό αυτών των ευκολιών με άλλες 
δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο μερισμός είναι 
αναλογικός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ωστόσο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στην διάταξη θα τηρούνται οι αρχές της 
αναλογικότητας και της σκοπιμότητας. Η πρόσβαση στις βασικές υποδομές, όπως αγωγούς και 
ιστούς, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελέσει το πραγματικό εναπομένον πρόβλημα 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση, ούτως 
ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των υποδομών τρίτων μερών.
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Τροπολογία 503
Pilar del Castillo Vera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 504
Astrid Lulling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιχείρηση παροχής δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, 
να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπεράνω ή 
υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, ή 
δύναται να επωφελείται διαδικασίας για 
την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να 
επιβάλουν μερισμό (κοινή χρήση) των 

1. Όταν μια δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση παροχής δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει 
της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά 
βασικές ευκολίες κατάλληλες για τη 
μεταφορά δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί, υπεράνω 
ή υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, 
ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για 
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ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων εισόδων σε κτίρια,
ιστών, κεραιών, αγωγών, φρεατίων και 
οδικών κυτίων σύνδεσης.

την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, λαμβάνοντας 
κατάλληλα υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σε θέση να 
επιβάλουν μερισμό (κοινή χρήση) των 
βασικών ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων εισόδων σε κτίρια,
ιστών, κεραιών, αγωγών και φρεατίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μελλοντικά, πρόσβαση στις βασικές υποδομές, όπως αγωγούς και ιστούς, ενδέχεται να 
αποτελεί συχνά το πραγματικό εναπομένον πρόβλημα στην πρόσβαση στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, 
οι βασικές ευκολίες, ιδίως μάλιστα οι κατάλληλοι για τη μεταφορά δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υφιστάμενοι και νέοι αγωγοί πρέπει να κατασταθούν προσβάσιμοι 
προκειμένου να  ενισχυθεί η ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών υποδομών. Στο μερισμό (κοινή 
χρήση) των αγωγών, που θα πραγματοποιείται με τήρηση της απαίτησης της αναλογικότητας, 
πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης όπως και οι δημόσιοι φορείς. Η θέσπιση 
μιας υποχρέωσης για παραχώρηση πρόσβασης σε οδικά κυτία σύνδεσης είναι απορριπτέα, 
καθώς τα οδικά κυτία σύνδεσης δεν συνιστούν καθ' εαυτά μακροχρόνιο οικονομικό εμπόδιο.

Τροπολογία 505
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τρίτων μερών, είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στους 
αγωγούς και τους ιστούς όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών, τόσο οι δημόσιοι, όσο και οι ιδιωτικοί. Η 
εφαρμογή του επιμερισμού των υποχρεώσεων και στις «εισόδους σε κτίρια» είναι κρίσιμη από 
άποψη ασφαλείας και δεν έχει διευκρινιστεί, πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη μια τέτοια 
υποχρέωση όσον αφορά τις εισόδους. Η θέσπιση υποχρέωσης για παραχώρηση πρόσβασης σε 
οδικά κυτία σύνδεσης είναι απορριπτέα, καθώς τα οδικά κυτία σύνδεσης δεν συνιστούν καθ' 
εαυτά μακροχρόνιο οικονομικό εμπόδιο.

Τροπολογία 506
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, πρέπει να αξιοποιηθούν 
όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες για χρήση των ήδη υπαρχόντων σωλήνων καλωδίωσης.

Τροπολογία 507
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε βασικές υποδομές, όπως σωλήνες καλωδίωσης και ιστοί, θα μπορούσε σε 
ορισμένες περιπτώσεις να αποτελέσει πραγματικά την τελευταία στενωπό στις τηλεπικοινωνίες, 
και πρέπει να είναι εγγυημένη για όλους τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να προωθηθεί η 
ανάπτυξη των υποδομών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να περιοριστεί τεχνητά 
η πρόσβαση στους σωλήνες καλωδίωσης, αλλά αντιθέτως να διασφαλιστεί τόσο από δημόσιες 
όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη τα 
συμφέροντα ασφάλειας της επιχείρησης 
και τα συμφέροντα γενικής ασφάλειας 
καθώς και την ανάγκη διασφάλισης 
σαφούς οριοθέτησης των ευθυνών των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, ούτως 
ώστε να αποτρέπονται επιβλαβείς 
παρεμβολές μεταξύ των χρηστών. Τα 
μέτρα είναι επίσης αντικειμενικά, διαφανή 
και αναλογικά. Στο πλαίσιο της επιβολής 
υποχρεώσεων σε φορέα εκμετάλλευσης 
για παροχή πρόσβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
καθορίζουν τις τεχνικές ή λειτουργικές 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, ο 
πάροχος ή/και οι δικαιούχοι αυτής της 
πρόσβασης, εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο για την εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι 
δικαιούχοι της πρόσβασης μπορούν να 
υποβάλλονται σε ειδικούς, μη 
μεροληπτικούς όρους που διασφαλίζουν 
αποτελεσματική χρήση των σπάνιων 
πόρων, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη 
του δικτύου. Οι υποχρεώσεις εφαρμογής 
ειδικών τεχνικών προτύπων ή 
προδιαγραφών είναι συμβατές με τα 
πρότυπα και τις προδιαγραφές που 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17, 
παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τονίζεται η ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα δικαιολογημένα συμφέροντα ασφαλείας των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 509
Alexander Alvaro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά, και 
λαμβάνονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση μέσω αγωγών σε ένα ευρύ φάσμα σημείων εισόδου της υποδομής – όπως είσοδοι 
σε κτίρια, ιστοί, υψηλές κατασκευές στήριξης κ.λπ.– δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, ούτε 
βελτιώνει τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις μερισμού εγκαταστάσεων. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν 
ως στόχο τη διευκόλυνση της γενικής πρόσβασης στους αγωγούς σε όλο το φάσμα των δικτύων 
υποδομής (όπως των δικτύων φυσικού αερίου ή ηλεκτισμού) με συμμετρικό τρόπο.  Η έως τώρα 
εθνική εφαρμογή του άρθρου 12 αποδεικνύει ότι ο μερισμός των εγκαταστάσεων μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο κατά περίπτωση, μετά από εξέταση τόσο ζητημάτων που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, την ακεραιότητα του δικτύου και τον κίνδυνο παρεμβολών, όσο και άλλων 
σχετικών με τα πνευματικά δικαιώματα περιορισμών.

Τροπολογία 510
Lambert van Nistelrooij

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

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

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής για διευκόλυνση των επενδύσεων στα 
δίκτυα νέας γενιάς και της ανάπτυξής των δικτύων αυτών.

Τροπολογία 511
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (13)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που 
θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1 
είναι αναλογικά, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές εξετάζουν τη διαθεσιμότητα 
αγωγών κατάλληλων για την ανάπτυξη 
γραμμών τηλεπικοινωνιών στην περιοχή 
όπου ζητείται πρόσβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών των 
φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, 
των προμηθευτών ενέργειας, και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των 
αγωγών αποχέτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 512
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (13)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που 
θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1 
είναι αναλογικά, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές εξετάζουν τη διαθεσιμότητα 
αγωγών κατάλληλων για την ανάπτυξη 
γραμμών τηλεπικοινωνιών στην περιοχή 
όπου ζητείται πρόσβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών των 
φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, 
των προμηθευτών ενέργειας, και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των 
αγωγών αποχέτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στις διατάξεις περί δικαιωμάτων διέλευσης, σκοπός είναι εδώ να υποχρεωθουν τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την καθιέρωση διαδικασιών για τον μερισμό εγκαταστάσεων (που 
ανήκουν σε δημοτικές αρχές, πάροχους υπηρεσιών κοινής ωφελείας κτλ.).  Για αυτόν τον λόγο 
συνιστάται η θέσπιση μιας διάταξης για τον συμμετρικό μερισμό όλων των αγωγών που είναι 
κατάλληλοι για την μεταφορά δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και όχι μόνο εκείνων που 
ανήκουν στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Με ένα τέτοιο συμμετρικό καθεστώς θα 
ενεθαρρυνόταν  και θα διευκολυνόταν η ανάπτυξη του δικτύου.
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Τροπολογία 513
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα 
των μέτρων που θεσπίζονται βάσει της 
παραγράφου 1, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν ήδη, στις 
περιοχές όπου ζητείται η πρόσβαση,  
κενοί σωλήνες  κάθε είδους κατάλληλοι 
για τη μεταφορά τηλεπικοινωνιακών 
γραμμών, συμπεριλαμβανομένων 
σωλήνων καλωδίωσης επιχειρήσεων 
τηλεπικοινωνιών και παροχής ενέργειας ή 
δημοτικών φορέων, και αγωγοί 
αποχέτευσης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των υποδομών, είναι αναγκαίο να μην επιτρέπεται η 
πρόσβαση μόνο στους σωλήνες καλωδίωσης των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιών, αλλά να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κατάλληλοι σωλήνες. Όσο περισσότεροι οι διαθέσιμοι σωλήνες, 
τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για ευρεία ανάπτυξη του δικτύου και κατά συνέπεια και 
του βιώσιμου ανταγωνισμού.

Τροπολογία 514
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (13)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που 
θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1 
είναι αναλογικά, οι εθνικές ρυθμιστικές 
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αρχές εξετάζουν τη διαθεσιμότητα 
αγωγών κατάλληλων για την ανάπτυξη 
γραμμών τηλεπικοινωνιών στην περιοχή 
όπου ζητείται πρόσβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών των 
φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, 
των προμηθευτών ενέργειας, και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των 
αγωγών αποχέτευσης.

Or. en

Τροπολογία 515
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Στο άρθρο 13 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"3α. Προκειμένου να προωθηθεί η 
δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε 
νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας, κατά τον 
καθορισμό των τελών πρόσβασης η 
εταιρεία που παρέχει την πρόσβαση 
πρέπει να έχει απόδοση που αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο κόστος κεφαλαίου που 
αφορά την επένδυση και τους ειδικούς 
κινδύνους της επένδυσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά ζητούμενα για τα ερχόμενα χρόνια είναι η παροχή κατάλληλων κινήτρων 
για επενδύσεις σε νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας που θα υποστηρίξουν την καινοτομία σε 
πλούσιες σε περιεχόμενο υπηρεσίες διαδικτύου.
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Τροπολογία 516
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό να 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας των δικτύων ή των υπηρεσιών 
τους. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν 
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον 
υπάρχοντα κίνδυνο. Ιδιαιτέρως, 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ή 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου 
συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια σε χρήστες και διασυνδεμένα 
δίκτυα.

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό να 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας των δικτύων ή των υπηρεσιών 
τους. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, της 
ικανότητας χρήσης των πιο πρόσφατων 
καινοτομιών, της ικανότητας για ευελιξία 
και για αντιμετώπιση των απειλών, και 
του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα 
αυτά πρέπει να κατοχυρώνουν επίπεδο 
ασφαλείας ανάλογο προς τον υπάρχοντα 
κίνδυνο. Ιδιαιτέρως, λαμβάνονται μέτρα 
για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση του 
αντίκτυπου συμβάντων που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια σε χρήστες και 
διασυνδεμένα δίκτυα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των πτυχών της ασφάλειας και της ακεραιότητας του δικτύου είναι πολύ 
σημαντική και ως εκ τούτου οι πάροχοι πρέπει να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια των δικτύων 
και των υπηρεσιών τους. Ωστόσο, επειδή οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι προσεγγίσεις του 
τύπου "εκ των άνω προς τα κάτω" τείνουν να καταπνίγουν την καινοτομία και να καθιστούν τα 
δίκτυα επισφαλέστερα αντί ασφαλέστερα, και ελλείψει ενδείξεων για δυσλειτουργία της αγοράς, 
δεν υπάρχει λόγος να καταργηθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία με αυτά τα θέματα υποχρεώνονται να ασχολούνται οι 
πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, και να αρχίσουν τα κράτη μέλη να 
εκδίδουν δεσμευτικές οδηγίες ή η Επιτροπή να θεσπίζει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα.
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Τροπολογία 517
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (14)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των πτυχών της ασφάλειας και της ακεραιότητας του δικτύου είναι πολύ 
σημαντική και ως εκ τούτου οι πάροχοι πρέπει να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια των δικτύων 
και των υπηρεσιών τους. Ωστόσο, επειδή οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι προσεγγίσεις του 
τύπου "εκ των άνω προς τα κάτω" τείνουν να καταπνίγουν την καινοτομία και να καθιστούν τα 
δίκτυα επισφαλέστερα αντί ασφαλέστερα, και ελλείψει ενδείξεων για δυσλειτουργία της αγοράς, 
δεν υπάρχει λόγος να καταργηθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία με αυτά τα θέματα υποχρεώνονται να ασχολούνται οι 
πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, και να αρχίσουν τα κράτη μέλη να 
εκδίδουν δεσμευτικές οδηγίες ή η Επιτροπή να θεσπίζει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα.

Τροπολογία 518
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (14)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την εξασφάλιση προκαθορισμένων και 
καταλλήλων επιπέδων συνέχειας της 
παροχής υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 
των δικτύων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη 
την τεχνική, οικονομική και 
επιχειρησιακή σκοπιμότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Τροπολογία 519
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (14)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών να λαμβάνουν κατάλληλα
μέτρα για την εξασφάλιση της 
ακεραιότητας των δικτύων τους με σκοπό 
την εξασφάλιση της συνέχειας της παροχής 
υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των 
δικτύων αυτών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πραγματοποιούν τακτικές 
διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να λαμβάνονται τα δέοντα 
μέτρα ασφάλειας και ακεραιότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν θεσπιστεί υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών για οποιαδήποτε παραβίαση της 
ασφάλειας ή της ακεραιότητας, υπάρχει κίνδυνος υπερρύθμισης και ανώφελης υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης του καταναλωτή στα ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία 520
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών να λαμβάνουν όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση 
της ακεραιότητας των δικτύων τους με 
σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας της 
παροχής υπηρεσιών που διανέμονται μέσω 
των δικτύων αυτών. Πριν λάβουν ειδικά 
μέτρα για την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των δικτύων ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, διεξάγουν διαβουλεύσεις με όλους 
τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση πρέπει να προηγείται της έγκρισης οποιωνδήποτε ειδικών μέτρων.
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Τροπολογία 521
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν θεσπιστεί υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών για οποιαδήποτε παραβίαση της 
ασφάλειας ή της ακεραιότητας, υπάρχει κίνδυνος υπερρύθμισης και ανώφελης υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης του καταναλωτή στα ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία 522
Alexander Alvaro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε παραβίαση 

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

της ασφάλειας ή της ακεραιότητας που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία 
δικτύων ή υπηρεσιών.

Οι νέοι κανόνες για κοινοποιήσεις σχετικά 
με παραβιάσεις ασφαλείας εφαρμόζονται 
στη μεταφορά της της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου... περί 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών1.
___________

1 ΕΕ L ...

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες που σχετίζονται με την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δικτύων και 
ειδικότερα με την παραβίαση ασφαλείας αυτών των δικτύων και τις συνέπειές της συντάχθηκαν 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2002/58 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων και την προστασία της προσωπικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Οι κανόνες που θεσπίζονται εκεί θα πρέπει να τηρηθούν.

Τροπολογία 523
Alexander Alvaro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά περίπτωση, η ενδιαφερόμενη 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τις 
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στα άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και τον ENISA.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες που σχετίζονται με την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δικτύων και 
ειδικότερα με την παραβίαση ασφαλείας αυτών των δικτύων και τις συνέπειές της συντάχθηκαν 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2002/58 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων και την προστασία της προσωπικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Οι κανόνες που θεσπίζονται εκεί θα πρέπει να τηρηθούν.

Τροπολογία 524
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν θεσπιστεί υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών για οποιαδήποτε παραβίαση της 
ασφάλειας ή της ακεραιότητας, υπάρχει κίνδυνος υπερρύθμισης και ανώφελης υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης του καταναλωτή στα ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία 525
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (14)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Τροπολογία 526
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά περίπτωση, η ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 
καθώς και τον ENISA. Σε περίπτωση που 
η αποκάλυψη της προσβολής είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον, η εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να ενημερώνει το κοινό. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ENISA παραμένει αρμόδιος για την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών και για αυτό 
πρέπει να ενημερώνεται καταλλήλως από της εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η υποβολή εκθέσεων 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην Επιτροπή και τον ENISA πρέπει να πραγματοποιείται σε 
ετήσια βάση.

Τροπολογία 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά περίπτωση, η ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη. Σε 
περίπτωση που η αποκάλυψη της 
προσβολής είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να ενημερώνει το κοινό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία, η συλλογή αυτών των πληροφοριών 
μπορεί να πραγματοποιείται από την Επιτροπή, βάσει της συνήθους διαδικασίας, στην έκθεση 
εφαρμογής.

Τροπολογία 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία, η συλλογή αυτών των πληροφοριών 
μπορεί να πραγματοποιείται από την Επιτροπή, βάσει της συνήθους διαδικασίας, στην έκθεση 
εφαρμογής.

Τροπολογία 529
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ENISA παραμένει αρμόδιος για την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών και για αυτό 
πρέπει να ενημερώνεται καταλλήλως από της εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η υποβολή εκθέσεων 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην Επιτροπή και τον ENISA πρέπει να πραγματοποιείται σε 
ετήσια βάση.



AM\725139EL.doc 59/113 PE407.632v01-00

EL

Τροπολογία 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν, η περιττή γραφειοκρατία και ο επιπλέον διοικητικός φόρτος, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν τις εκθέσεις μόνο μία φορά το έτος.

Τροπολογία 531
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν θεσπιστεί υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών για οποιαδήποτε παραβίαση της 
ασφάλειας ή της ακεραιότητας, υπάρχει κίνδυνος υπερρύθμισης και ανώφελης υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης του καταναλωτή στα ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία 532
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών είναι ένας από τους τομείς στους 
οποίους απαιτείται περισσότερο δράση σε κοινοτικό επίπεδο και όπου οι προτεινόμενες 
τροπολογίες θα μπορούσαν ασφαλώς να προσφέρουν πρόσθετη αξία.
Το μόνο πρόβλημα στο πλαίσιο αυτό αφορά την υποχρέωση υποβολή εκθέσεων που προτείνεται 
για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η υποβολή έκθεσης ανά τρίμηνο θα προκαλούσε υπερβολικό 
γραφειοκρατικό φόρτο. Συνεπώς, προτείνεται η υποβολή εκθέσεων να γίνεται σε ετήσια βάση 
αντί ανά τρίμηνο.

Τροπολογία 533
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (14)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

H εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλλει κάθε 
δώδεκα μήνες,  συνοπτική έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με τις κοινοποιήσεις που 
έχει λάβει και τη δράση που έχει αναλάβει 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

.

Τροπολογία 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η συνοπτική έκθεση που εκπονείται ανά εξάμηνο πρέπει να είναι αποτελεσματική και να μην 
καταλήξει να γίνει γραφειοκρατική διαδικασία για την τεχνητή αύξηση του κόστους των 
ρυθμιστικών αρχών.
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Τροπολογία 535
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού 
[…./ΕΚ], μπορεί να εγκρίνει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα αποβλέποντας 
στην εναρμόνιση των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 
3, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και 
τις διαδικασίες που ισχύουν για 
απαιτήσεις κοινοποίησης. 
Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για επιτακτικούς λόγους 
επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, παράγραφος 
4. 

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητη η περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων. Κάθε 
πάροχος πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα που αναλογούν στο επίπεδο της τεχνολογικής του 
ανάπτυξης. Τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί νέα νομοθετική διαδικασία. Η Αρχή, 
όπως αυτή προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής CΟΜ(2007)699, δεν είναι επιθυμητή.
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Τροπολογία 536
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (14)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για επιτακτικούς λόγους 
επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, παράγραφος 
4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των πτυχών της ασφάλειας και της ακεραιότητας του δικτύου είναι πολύ 
σημαντική και ως εκ τούτου οι πάροχοι πρέπει να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια των δικτύων 
και των υπηρεσιών τους. Ωστόσο, επειδή οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι προσεγγίσεις του 
τύπου "εκ των άνω προς τα κάτω" τείνουν να καταπνίγουν την καινοτομία και να καθιστούν τα 
δίκτυα επισφαλέστερα αντί ασφαλέστερα, και ελλείψει ενδείξεων για δυσλειτουργία της αγοράς, 
δεν υπάρχει λόγος να καταργηθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία με αυτά τα θέματα υποχρεώνονται να ασχολούνται οι 
πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, και να αρχίσουν τα κράτη μέλη να 
εκδίδουν δεσμευτικές οδηγίες ή η Επιτροπή να θεσπίζει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα.



PE407.632v01-00 64/113 AM\725139EL.doc

EL

Τροπολογία 537
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη του ΕΝΙSΑ μπορεί να 
εγκρίνει κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα αποβλέποντας στην εναρμόνιση των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του κανονισμού […/ΕΚ], 
μπορεί να εγκρίνει κατάλληλα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα αποβλέποντας στην 

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

εναρμόνιση των μέτρων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης. Τα τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν επιπλέον απαιτήσεις για την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν υψηλότερα πρότυπα από το εναρμονισμένο σημείο αναφοράς για να επιτύχουν 
τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα 
αποβλέποντας στην εναρμόνιση των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης.

Or. es



PE407.632v01-00 66/113 AM\725139EL.doc

EL

Τροπολογία 540
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3. 
Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος που μνημονεύεται 
στο άρθρο 22, παράγραφος 4.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

 Αν θεσπιστεί υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών για οποιαδήποτε παραβίαση της 
ασφάλειας ή της ακεραιότητας, υπάρχει κίνδυνος υπερρύθμισης και ανώφελης υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης του καταναλωτή στα ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
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στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3.
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος του άρθρου 22 
παράγραφος 4.

στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. es

Τροπολογία 542
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν την 
εξουσία έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών 
προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες 
στο κοινό, με σκοπό την εφαρμογή του 
άρθρου 13α.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν την 
εξουσία έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών 
προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες 
στο κοινό, με σκοπό την εφαρμογή του 
άρθρου 13α. Οι δεσμευτικές οδηγίες 
υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση, 
είναι αναλογικές και τεχνικώς εφικτές και 
τίθενται σε ισχύ εντός εύλογου χρονικού 
ορίζοντα. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
τηλεπικοινωνιών να καλύψουν το κόστος 
συμμόρφωσής τους προς τις δεσμευτικές 
οδηγίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες πρέπει να έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας, ενώ 
οι τεχνικές και επιχειρησιακές αποφάσεις πρέπει εξακολουθήσουν να λαμβάνονται από τους 
παρόχους. Η Telecom Italia πιστεύει ότι η διαδικασία προσδιορισμού των σωστών μέτρων 
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ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιείται σε στενή συνεργασίας μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και παρόχων. 

Τροπολογία 543
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν την 
εξουσία έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών 
προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες 
στο κοινό, με σκοπό την εφαρμογή του 
άρθρου 13α.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν την 
εξουσία έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών 
προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες 
στο κοινό, με σκοπό την εφαρμογή του 
άρθρου 13α. Οι δεσμευτικές οδηγίες 
πρέπει να είναι αναλογικές και 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες και να 
εφαρμοστούν μέσα σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποτελέσουν η αναλογικότητα, η βιωσιμότητα και το εύλογο 
χρονοδιάγραμμα τις βασικές κατευθυντήριες αρχές. 

Τροπολογία 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 13 β – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες α) να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες 
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για την εκτίμηση της ασφάλειας των 
υπηρεσιών και δικτύων τους, 
συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων 
πολιτικών ασφάλειας· και

για την εκτίμηση της ασφάλειας και
ακεραιότητας των υπηρεσιών και δικτύων 
τους, συμπεριλαμβανομένων 
τεκμηριωμένων πολιτικών ασφάλειας· και

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κόστος επωμίζονται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες.

Τροπολογία 545
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να απευθύνουν εντολή σε ειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα για την διεξαγωγή 
ελέγχου ασφάλειας και διάθεση των 
σχετικών πορισμάτων στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

(β) να απευθύνουν, μετά από συμφωνία με 
τις επιχειρήσεις, εντολή σε ειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα για την διεξαγωγή 
ελέγχου ασφάλειας και διάθεση των 
σχετικών πορισμάτων στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες πρέπει να έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας, ενώ 
οι τεχνικές και επιχειρησιακές αποφάσεις πρέπει εξακολουθήσουν να λαμβάνονται από τους 
παρόχους. Η Telecom Italia πιστεύει ότι η διαδικασία προσδιορισμού των σωστών μέτρων 
ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιείται σε στενή συνεργασίας μεταξύ  εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και παρόχων. 
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Τροπολογία 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 13 β – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να απευθύνουν εντολή σε ειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα για την διεξαγωγή 
ελέγχου ασφάλειας και διάθεση των 
σχετικών πορισμάτων στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

β) να απευθύνουν εντολή στις εταιρίες να 
αναλάβουν τη διεξαγωγή, με δικά τους 
έξοδα, ελέγχου ασφάλειας και 
ακεραιότητας και τη διάθεση των 
σχετικών πορισμάτων στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κόστος επωμίζονται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες.

Τροπολογία 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 13 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 
όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την 
διερεύνηση περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 
όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την 
διερεύνηση περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης, όπως και περιστατικών 
σχετικών με την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των δικτύων .

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ως λογική συνέπεια της υποχρέωσης ενημέρωσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με 
τα περιστατικά που συνδέονται με την ασφάλεια, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 13 α, 
παράγραφος 3, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες 
προκειμένου να ερευνούν τα εν λόγω περιστατικά.

Τροπολογία 548
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (14)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ενίσχυση των εξουσιών εφαρμογής υπό μορφή δεσμευτικών οδηγιών των ΕΡΑ, 
ελέγχων ασφαλείας και ικανότητας να απαιτείται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους 
φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση ως προς τη 
συμμόρφωση και θα έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί έτσι ώστε να μην αποτελέσει μακροπρόθεσμα 
εμπόδιο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην αγορά.

Τροπολογία 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (15) – στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
2 διαγράφεται η δεύτερη φράση:

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινη δεσπόζουσα θέση παραμένει μια έννοια δύσκολη, που δεν έχει δοκιμαστεί στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, ούτε εκ των υστέρων ούτε εκ των προτέρων. Ωστόσο, ενδέχεται να 
κερδίσει σε σημασία, καθώς οι αγορές ενοποιούνται.  Είναι σημαντικό,το πλαίσιο να μην 
καταργεί αλλά να αποσαφηνίζει την καθοδήγηση.

Τροπολογία 550
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (15) – στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
2 διαγράφεται η δεύτερη φράση:

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς αυξάνεται η σύγκλιση στον τομέα των ηλεπικοινωνιών, η κοινή δεσπόζουσα θέση 
ενδέχεται να αποτελέσει κοινό πρόβλημα ολοένα περισσότερο. Η καθοδήγηση πρέπει να 
διευκρινιστεί και όχι να απαλειφθεί.

Τροπολογία 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (15) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διαγράφεται η παράγραφος 3. (β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από :

"Όταν μια επιχείρηση έχει σημαντική 
ισχύ σε μια συγκεκριμένη αγορά και
όταν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών 
είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η 
μεταφορά της ισχύος από τη μία αγορά 
στην άλλη, με αποτέλεσμα να ενισύεται 
η ισχύς της επιχείρησης, μπορούν να 
εφαρμοστούν επανορθωτικά μέτρα για 
τον εντοπισμό ή την πρόληψη της 
επιρροής στην συνδεδεμένη αγορά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 13 
της [οδηγίας περί πρόσβασης], και, σε 
περίπτωση που αυτά δεν αρκούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της [οδηγίας για 
τα δικαιώματα των πολιτών] "

Or. en

Αιτιολόγηση

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would
address this.

Τροπολογία 552
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (15) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διαγράφεται η παράγραφος 3. (β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από :

"Όταν μια επιχείρηση έχει σημαντική 
ισχύ σε μια συγκεκριμένη αγορά και
όταν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών 
είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η 
μεταφορά της ισχύος από τη μία αγορά 
στην άλλη, με αποτέλεσμα να ενισύεται 
η ισχύς της επιχείρησης, μπορούν να 
εφαρμοστούν επανορθωτικά μέτρα για 
τον εντοπισμό ή την πρόληψη της 
επιρροής στην συνδεδεμένη αγορά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 13 
της [οδηγίας περί πρόσβασης], και, σε 
περίπτωση που αυτά δεν αρκούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της [οδηγίας για 
τα δικαιώματα των πολιτών] "

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς δεσπόζουσας θέσης από αγορά σε αγορά είναι 
ζωτικής σημασίας για μια έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από καθετοποίηση και σύγκλιση. 
Αντί να διαγραφεί αυτό το μέτρο, – όπως προτείνει η Επιτροπή – θα πρέπει να βελτιωθεί έτσι
ώστε να διευκρινιστεί ότι διορθωτικά μέτρα όπως η απουσία διακρίσεων, η διαφάνεια, ο 
λογιστικός διαχωρισμός και οι απαγορεύσεις δεσμοποιήσων που αντιβαίνουν στον ανταγωνισμό 
κτλ. μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μεταξύ αγορών για την αντιμετώπιση προβλημάτων
μεταφοράς της δεσπόζουσας θέσης από αγορά σε αγορά.  

Τροπολογία 553
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (15) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διαγράφεται η παράγραφος 3. (β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από :

"Όταν μια επιχείρηση έχει σημαντική 
ισχύ σε μια συγκεκριμένη αγορά και
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όταν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών 
είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η 
μεταφορά της ισχύος από τη μία αγορά 
στην άλλη, με αποτέλεσμα να ενισύεται 
η ισχύς της επιχείρησης, μπορούν να 
εφαρμοστούν επανορθωτικά μέτρα για 
τον εντοπισμό ή την πρόληψη της 
επιρροής στην συνδεδεμένη αγορά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 13 
της [οδηγίας περί πρόσβασης], και, σε 
περίπτωση που αυτά δεν αρκούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της [οδηγίας για 
τα δικαιώματα των πολιτών] "

Or. en

Αιτιολόγηση

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Τροπολογία 554
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Article 1 – point 16 – point ba (new)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) προστίθεται η εξής παράγραφος 2α:
Το αργότερο κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες 
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γραμμές για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όσον αφορά αποφάσεις που 
αποσκοπούν στην επιβολή, τροποποίηση 
ή απόσυρση των υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Τροπολογία 555
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (16) – στοιχείο δ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
την γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[…/ΕΚ], μπορεί να εκδίδει απόφαση για 
την ταυτοποίηση διακρατικών αγορών. 

4. Μετά από διαβούλευση με τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη του BART, η Επιτροπή 
μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 22 
παράγραφος 3, να εκδώσει απόφαση, με 
την οποία καθορίζονται διακρατικές 
αγορές.

Or. en
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Τροπολογία 556
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (16) – στοιχείο δ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
την γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[…/ΕΚ], μπορεί να εκδίδει απόφαση για 
την ταυτοποίηση διακρατικών αγορών.

4. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, μπορεί να 
εγκρίνει κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα αποβλέποντας στην εναρμόνιση των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 557
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (16) – στοιχείο δ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας ιδιαιτέρως την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[…/ΕΚ], μπορεί να εκδίδει απόφαση για 
την ταυτοποίηση διακρατικών αγορών. 

4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας ιδιαιτέρως τις 
γνώμες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
και της Αρχής που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[…/ΕΚ], μπορεί να εκδίδει απόφαση για 
την ταυτοποίηση διακρατικών αγορών. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορεί να μην συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία.
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Τροπολογία 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16 – στοιχείο δ
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας ιδιαιτέρως την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[…/ΕΚ], μπορεί να εκδίδει απόφαση για 
την ταυτοποίηση διακρατικών αγορών.

4. Μετά από διαβούλευση με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη 
του BERT που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του κανονισμού […/ΕΚ], 
μπορεί να εκδίδει απόφαση για την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Παρόλο που ο ρόλος της Επιτροπής είναι αδιαμφισβήτητος σε θέματα διασυνοριακής 
διάστασης, οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν να αγνοούνται, καθώς η θέση 
τους είναι ιδανική για να στηρίζουν την Επιτροπή κατά τον προσδιορισμό των εν λόγω αγορών. 
Εκτός αυτού, η ταυτοποίηση μιας διακρατικής αγοράς δεν φαίνεται ότι θα μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο διαδικασίας κατεπείγοντος.

Τροπολογία 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16 – στοιχείο δ
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για λόγους 

Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
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κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος του άρθρου 22 παράγραφος 4.

άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. es

Αιτιολόγηση

Παρόλο που ο ρόλος της Επιτροπής είναι αδιαμφισβήτητος σε θέματα διασυνοριακής 
διάστασης, οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν να αγνοούνται, καθώς η θέση 
τους είναι ιδανική για να στηρίζουν την Επιτροπή κατά τον προσδιορισμό των εν λόγω αγορών. 
Εκτός αυτού, η ταυτοποίηση μιας διακρατικής αγοράς δεν φαίνεται ότι θα μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο διαδικασίας κατεπείγοντος.

Τροπολογία 560
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (16) – στοιχείο δ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3. 
Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος που μνημονεύεται 
στο άρθρο 22, παράγραφος 4.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση τέτοιων μέτρων.
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Τροπολογία 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν 
ανάλυση των σχετικών αγορών που 
απαριθμούνται στη σύσταση, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
η ανάλυση αυτή διεξάγεται, όπου 
απαιτείται, σε συνεργασία με τις εθνικές 
αρχές για τον ανταγωνισμό.

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν 
ανάλυση των σχετικών αγορών 
λαμβάνοντας υπόψη αυτές που 
απαριθμούνται στη σύσταση και 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η ανάλυση αυτή 
διεξάγεται, όπου απαιτείται, σε συνεργασία 
με τις εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η παρανόηση ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει οπωσδήποτε να αναλύουν όλες τις αγορές που αναφέρονται στη σύσταση, καθώς 
(τουλάχιστον τυπικά), αυτή η απαρίθμηση των αγορών (όπως και ο ορισμός τους) είναι 
ενδεικτική.

Τροπολογία 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο αα (νέο)
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Εφόσον εθνική κανονιστική αρχή 
διαπιστώσει ότι μια συγκεκριμένη 
αγορά δεν είναι όντως ανταγωνιστική, 
εκτός και αν πρόκειται για νέες 
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αναπτυσσόμενες αγορές, εντοπίζει 
επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην εν 
λόγω αγορά σύμφωνα με το άρθρο 14 
και επιβάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές 
κανονιστικές υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου ή διατηρεί ή 
τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, 
εφόσον αυτές υφίστανται ήδη, 
λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των 
σχετικών γεωγραφικών αγορών και 
εξαλείφοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο,  
τις μεταβατικές υποχρεώσεις πρόσβασης 
στην πορεία προς την κατάργηση των 
κανονιστικών ρυθμίσεων των εν λόγω 
αγορών.
Κατά τον προσδιορισμό αυτών των 
υποχρεώσεων, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
πρέπει να είναι προσηλωμένη στον στόχο 
της προώθησης των αποδοτικών 
επενδύσεων στις υποδομές και της 
ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού των 
υπηρεσιών που παρέχονται από 
ανταγωνιστικά μεταξύ τους δίκτυα, 
δίδοντας κίνητρα σε επενδύσεις σε νέες 
και ανταγωνιστικές υποδομές, ως ένα 
μέσο για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα 
βιώσιμος ανταγωνισμός σε δίκτυα και 
υπηρεσίες, που επιτρέπουν τη χαλάρωση, 
εν ευθέτω χρόνω, των μεταβατικών 
υποχρεώσεων πρόσβασης, διατηρώντας 
ωστόσο ταυτόχρονα τις εκ των προτέρων 
κανονιστικές υποχρεώσεις, που σε κάθε 
περίπτωση θα είναι εφαρμόσιμες στις 
υποδομές που εγκαταστάθηκαν από 
επιχειρήσεις οι οποίες έχαιραν ειδικών ή 
αποκλειστικών δικαιωμάτων και 
εξακολουθούν να επωφελούνται από 
αυτές τις επενδύσεις." 

Or. es

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνεται η αναφορά της αιτιολογικής σκέψης 27 που υποδηλώνει ότι οι νέες 
αναπτυσσόμενες αγορές δεν πρέπει να υπόκεινται σε ακατάλληλες υποχρεώσεις.
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Υπενθυμίζεται ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν ως στόχο τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στην προώθηση  αποδοτικών επενδύσεων στις υποδομές, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ.
Τέλος, περιλαμβάνεται η αναφορά που περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση της σύστασης 
όσον αφορά τις σχετικές αγορές, σύμφωνα με την οποία ο βιώσιμος ανταγωνισμός σε δίκτυα 
και υπηρεσίες πρέπει να βασίζεται μακροπρόθεσμα σε ανταγωνιστικές υποδομές δικτύου. 

Τροπολογία 563
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17 αα (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Όταν μια εθνική κανονιστική αρχή 
συμπεραίνει ότι η αγορά δεν επιδέχεται 
εκ των προληπτική ρύθμιση βάσει της 
δοκιμασίας τριών κριτηρίων που 
αναφέρεται στη σύσταση, ή επιδέχεται εκ 
των προτέρων ρύθμιση αλλά είναι όντως 
ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει ούτε 
διατηρεί καμία από τις ειδικές 
κανονιστικές υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Σε περιπτώσεις όπου 
υφίστανται ήδη τομεακές κανονιστικές 
υποχρεώσεις, η αρχή αίρει τις 
υποχρεώσεις αυτές που έχουν επιβληθεί 
σε επιχειρήσεις στη σχετική αγορά. Τα 
μέρη που επηρεάζονται από αυτήν την 
κατάργηση των υποχρεώσεων 
ειδοποιούνται εγκαίρως."

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρθηκε στη δεύτερη έκδοση της Σύστασης της Επιτροπής για τις σχετικές αγορές, η 
δοκιμασία των τριών κριτηρίων επικεντρώνεται στη γενική δομή και τα χαρακτηριστικά μιας 
αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν οι αγορές που είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν 
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δυσλειτουργίες οι οποίες να πρέπει να αναλυθούν πιο διεξοδικά από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 564
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση των διακρατικών 
αγορών που καθορίζονται στην απόφαση, 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4, η Επιτροπή απαιτεί από 
την Αρχή να πραγματοποιήσει την 
ανάλυση αγοράς, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές και 
γνωμοδοτήσει για την τυχόν επιβολή, 
διατήρηση, τροποποίηση ή άρση των 
κανονιστικών υποχρεώσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

5. Προκειμένου να αποφασίσουν εάν μια 
αγορά χονδρικής είναι όντως 
ανταγωνιστική, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές αξιολογούν τις στρεβλώσεις της 
αγοράς σε επίπεδο λιανικής. Ειδικότερα 
οιοδήποτε σχέδιο μέτρου επιβάλλει, 
τροποποιεί ή αίρει υποχρέωση φορέα σε 
αγορά χονδρικής λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη την ισχύ στην αγορά εκάστου 
φορέα σε επίπεδο λιανικής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχειό β
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση των διακρατικών 
αγορών που καθορίζονται στην απόφαση, 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4, η Επιτροπή απαιτεί από την 
Αρχή να πραγματοποιήσει την ανάλυση 
αγοράς, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσει 
για την τυχόν επιβολή, διατήρηση, 
τροποποίηση ή άρση των κανονιστικών 
υποχρεώσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Στην περίπτωση των διακρατικών 
αγορών που καθορίζονται στην απόφαση, 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4, η Επιτροπή απαιτεί από τον 
BERT, μετά από διαβούλευση με τις 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές  να 
πραγματοποιήσει την ανάλυση αγοράς, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσει 
για την τυχόν επιβολή, διατήρηση, 
τροποποίηση ή άρση των κανονιστικών 
υποχρεώσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις διακρατικών αγορών είναι απαραίτητο να ζητείται η γνώμη των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών. Επίσης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι εκείνες οι οποίες με 
συντονισμένο τρόπο επιβάλλουν, διατηρούν ή τροποποιούν τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις.

Τροπολογία 566
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά, και να επιβάλουν μία ή 
περισσότερες ειδικές υποχρεώσεις βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία). Στο 

Διαγράφεται
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πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
στόχους πολιτικής που ορίζονται στο 
άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά, και να επιβάλουν μία ή 
περισσότερες ειδικές υποχρεώσεις βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία). Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
στόχους πολιτικής που ορίζονται στο 
άρθρο 8.

Οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επιβάλλουν, διατηρούν, τροποποιούν ή 
αίρουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
με συντονισμένο τρόπο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις διακρατικών αγορών είναι απαραίτητο να ζητείται η γνώμη των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών. Επίσης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι εκείνες οι οποίες με 
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συντονισμένο τρόπο επιβάλλουν, διατηρούν ή τροποποιούν τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις.

Τροπολογία 568
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά, και να επιβάλουν μία ή 
περισσότερες ειδικές υποχρεώσεις βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
ακολουθεί τους στόχους πολιτικής που 
ορίζονται στο άρθρο 8.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη τις γνώμες των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και της Αρχής, 
μπορεί να εκδώσει απόφαση για τον 
καθορισμό μιας ή περισσότερων 
επιχειρήσεων που διαθέτουν σημαντική 
ισχύ στην εν λόγω αγορά, και να 
επιβάλουν μία ή περισσότερες ειδικές 
υποχρεώσεις βάσει των άρθρων 9 έως 13α 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) και του άρθρο 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
ακολουθεί τους στόχους πολιτικής που 
ορίζονται στο άρθρο 8.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει διαδικασίες εποπτείας της αγοράς, η δε εθνική 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία.

Τροπολογία 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α



AM\725139EL.doc 87/113 PE407.632v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά·

(α) εντός τριετίας από προηγούμενη
έναρξη ισχύος μέτρου που αναφέρεται 
στην εν λόγω αγορά ή και νωρίτερα σε 
περίπτωση που σημειωθεί σημαντική 
αλλαγή στις συνθήκες τις αγοράς ή εάν 
υπάρξει διαφορετική υπόδειξη σε 
γνωμοδότηση του BERT ή της 
Επιτροπής που εκδίδεται δυνάμει του 
άρθρου 7α της [οδηγίας πλαισίου]· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διετής προθεσμία που προτείνεται για την αναθεώρηση της απόφασης αφήνει πολύ στενά 
περιθώρια. Η περίοδος ισχύος μιας απόφασης θα πρέπει να είναι μια τριετία από την έναρξη 
ισχύος της στο κράτος μέλος (και όχι από την ημερομηνία κοινοποίησής της). Ωστόσο, 
ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη για πιο συχνές αναλύσεις κατά τη διάρκεια περιόδων ταχείας 
ανάπτυξης της αγοράς – για αυτό και προτείνεται η ως άνω εξαίρεση.

Τροπολογία 570
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά·

(α) εντός τριετίας από προηγούμενη
έναρξη ισχύος μέτρου που αναφέρεται 
στην εν λόγω αγορά ή πριν από τη λήξη 
οιασδήποτε υποχρέωσης προβλέπεται στο 
εν λόγω μέτρο, ό,τι από τα δύο λάβει 
χώρα αργότερα ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διετής προθεσμία που προτείνεται για την αναθεώρηση της απόφασης αφήνει πολύ στενά 
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περιθώρια. Η περίοδος ισχύος μιας απόφασης θα πρέπει να είναι η περίοδος ισχύος των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται από ένα μέτρο, ή μια τριετία από την έναρξη ισχύος του μέτρου 
στο κράτος μέλος (και όχι από την ημερομηνία κοινοποίησής του).

Τροπολογία 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά·

α) εντός τριετίας κατ’ ανώτατο όριο από 
προηγούμενη έγκριση μέτρων που 
αναφέρονται στην εν λόγω αγορά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να προβλεφθούν πιο ρεαλιστικές προθεσμίες, οι οποίες θα 
αφήνουν περιθώρια ευελιξίας στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ούτως ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιούν τις προαναφερθείσες αναλύσεις σε λιγότερο χρόνο.

Τροπολογία 572
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά·

(α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά, για 
αγορές που προσδιορίζονται τόσο στην 
προηγούμενη όσο και στην ισχύουσα 
σύσταση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος της εναρμόνισης της προθεσμίας για την ανάπτυξη της ρύθμισης στα κράτη μέλη 
πρέπει να επιτευχθεί με τον καθορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών πριν από τις οποίες πρέπει 
να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, π.χ. οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων 
ρυθμιστικών καθεστώτων.

Τροπολογία 573
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά·

(α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά, για 
αγορές που προσδιορίζονται τόσο στην 
προηγούμενη όσο και στην ισχύουσα 
σύσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.
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Τροπολογία 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για αγορές που δεν έχουν προηγουμένως 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, εντός έτους
από την έγκριση αναθεωρημένης σύστασης 
για σχετικές αγορές, ή

β) για αγορές που δεν έχουν προηγουμένως 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, εντός κατ’ 
ανώτατο όριο δύο ετών από την έγκριση 
αναθεωρημένης σύστασης για σχετικές 
αγορές , ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να προβλεφθούν πιο ρεαλιστικές προθεσμίες, οι οποίες θα 
αφήνουν περιθώρια ευελιξίας στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ούτως ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιούν τις προαναφερθείσες αναλύσεις σε λιγότερο χρόνο.

Τροπολογία 575
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση 
αναθεωρημένης σύστασης περί σχετικών 
αγορών, για οποιαδήποτε αγορά που 
υπόκειται σε ρύθμιση και δεν 
περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη 
σύσταση, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
κοινοποιούν, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, το 
αποτέλεσμα της δοκιμασίας των τριών 
κριτηρίων που ορίζεται από τη σύσταση 
και, για τις αγορές που επιτυγχάνουν σε 
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αυτή τη δοκιμασία, προβαίνουν, μέσα στο 
επόμενο τρίμηνο, σε εκτίμηση της 
σχετικής ΣΙΑ (σημαντική ισχύς στην 
αγορά), προκειμένου να αποφασίσουν εάν 
θα διατηρήσουν, θα τροποποιήσουν ή θα 
αποσύρουν ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις· 
ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της εναρμόνισης της προθεσμίας για την ανάπτυξη της ρύθμισης στα κράτη μέλη 
πρέπει να επιτευχθεί με τον καθορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών πριν από τις οποίες πρέπει 
να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, π.χ. οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων 
ρυθμιστικών καθεστώτων.

Τροπολογία 576
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση 
αναθεωρημένης σύστασης περί σχετικών 
αγορών, για οποιαδήποτε αγορά που 
υπόκειται σε ρύθμιση και δεν 
περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη 
σύσταση, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
κοινοποιούν, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, το 
αποτέλεσμα της δοκιμασίας των τριών 
κριτηρίων που ορίζεται από τη σύσταση 
και, για τις αγορές που επιτυγχάνουν σε 
αυτή τη δοκιμασία, προβαίνουν, μέσα στο 
επόμενο τρίμηνο, σε εκτίμηση της 
σχετικής ΣΙΑ (σημαντική ισχύς στην 
αγορά), προκειμένου να αποφασίσουν εάν 
θα διατηρήσουν, θα τροποποιήσουν ή θα 
αποσύρουν ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις· 
ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Τροπολογία 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει 
πρόσφατα στην Ένωση, εντός έτους από 
την προσχώρησή τους.’

γ) για κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει 
πρόσφατα στην Ένωση, εντός δύο ετών 
κατ’ ανώτατο όριο από την προσχώρησή 
τους.’

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να προβλεφθούν πιο ρεαλιστικές προθεσμίες, οι οποίες θα 
αφήνουν περιθώρια ευελιξίας στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ούτως ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιούν τις προαναφερθείσες αναλύσεις σε λιγότερο χρόνο.
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Τροπολογία 578
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο  17 – στοιχείο γ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16, παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση που εθνική ρυθμιστική 
αρχή δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυσή 
της για σχετική αγορά που 
προσδιορίζεται στην σύσταση εντός της 
χρονικής προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 
16 παράγραφος 6, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από την Αρχή να εκδώσει γνώμη, 
συμπεριλαμβανομένου σχεδίου μέτρου, 
για την ανάλυση της συγκεκριμένης 
αγοράς και των ειδικών υποχρεώσεων 
που θα επιβληθούν. Η Αρχή διεξάγει 
δημόσια διαβούλευση για το σχετικό 
σχέδιο μέτρου. 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού […./ΕΚ], μπορεί να εγκρίνει 
απόφαση απαιτώντας από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή να προσδιορίσει 
ορισμένες επιχειρήσεις ως διαθέτουσες 
σημαντική ισχύ στην αγορά και να 
επιβάλει ειδικές υποχρεώσεις βάσει των 
άρθρων 8, 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία) στις επιχειρήσεις που έχουν 
προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
καθορίζονται για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στο άρθρο 8.

Διαγράφεται 

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 –στοιχείο γ
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση που εθνική ρυθμιστική 
αρχή δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυσή 
της για σχετική αγορά που 
προσδιορίζεται στην σύσταση εντός της 
χρονικής προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 
16 παράγραφος 6, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από την Αρχή να εκδώσει γνώμη, 
συμπεριλαμβανομένου σχεδίου μέτρου, 
για την ανάλυση της συγκεκριμένης 
αγοράς και των ειδικών υποχρεώσεων 
που θα επιβληθούν. Η Αρχή διεξάγει 
δημόσια διαβούλευση για το σχετικό 
σχέδιο μέτρου. 

Διαγράφεται

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού […./ΕΚ], μπορεί να εγκρίνει 
απόφαση απαιτώντας από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή να προσδιορίσει 
ορισμένες επιχειρήσεις ως διαθέτουσες 
σημαντική ισχύ στην αγορά και να 
επιβάλει ειδικές υποχρεώσεις βάσει των 
άρθρων 8, 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία) στις επιχειρήσεις που έχουν 
προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
καθορίζονται για τις εθνικές ρυθμιστικές 
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αρχές στο άρθρο 8.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος μέλος δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, η Επιτροπή διαθέτει την εξουσία να κινεί διαδικασίες επί 
παραβάσει. Η υποκατάσταση των κρατών μελών από την Επιτροπή κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών συνιστά προσβολή της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 580
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού [.../ΕΚ], μπορεί να εγκρίνει 
απόφαση απαιτώντας από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή να προσδιορίσει 
ορισμένες επιχειρήσεις ως διαθέτουσες 
σημαντική ισχύ στην αγορά και να 
επιβάλει ειδικές υποχρεώσεις βάσει των 
άρθρων 8, 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία) στις επιχειρήσεις που έχουν 
προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
καθορίζονται για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στο άρθρο 8.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να διεξάγουν ανάλυση της αγοράς 
εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Εάν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν προτίθενται ή δεν 
μπορούν να διεξάγουν τέτοια ανάλυση, θα πρέπει να γνωμοδοτεί ο BERT.  Ωστόσο, η Επιτροπή 
δεν είναι το πλέον ενδεδειγμένο όργανο για την προβολή αρνησικυρίας σε διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία 581
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (10) γα (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"3α. Παρά την τακτική αναθεώρηση που 
προβλέπει η παράγραφος 6, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να εκδίδουν 
αποφάσεις για διορθωτικά μέτρα για 
περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών, όπου 
είναι απαραίτητο, προκειμένου να 
παράσχει στους επενδυτές δικτύων 
πρόσβασης νέας γενιάς την αναγκαία 
μακροπρόθεσμη ρυθμιστική 
βεβαιότητα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρυθμιστική βεβαιότητα για όλους τους παρόχους που αφορά η επενδυτική απόφαση σε νέα 
και/ ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς απαιτεί την δυνατότητα η εθνική ρυθμιστική 
αρχή να δεσμεύεται σε μια κανονιστική προσέγγιση που υπερβαίνει την περίοδο των 2 χρόνων 
για αναλύσεις αγοράς που επιβάλλονται από το ισχύον πλαίσιο. Η ανάπτυξη δικτύων 
πρόσβασης νέας γενιάς εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Για να προωθηθούν οι επενδύσεις 
στα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς είναι απαραίτητο να υπάρχει ασφάλεια του μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού.
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Τροπολογία 582
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 γα (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Στο άρθρο 16 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
"(7α) Ανεξαρτήτως από την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 6 τακτική 
αναθεώρηση, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για την ασφάλεια του 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού -ιδίως 
μάλιστα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των 
δικτύων πρόσβασης νέας γενεάς- να 
αποφασίζουν τη λήψη μέτρων με ισχύ 
που να υπερβαίνει τα δύο χρόνια."

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης νέας γενεάς εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τους 
επενδυτές. Για την προώθηση των επενδύσεων στην ανάπτυξη είναι αναγκαία η δυνατότητα 
μακροπρόθεσμων προβλέψεων. Για αυτό τον λόγο πρέπει η οδηγία πλαίσιο να επιτρέπει σε 
αυτές τις περιπτώσεις την λήψη μέτρων με μεγαλύτερη ισχύ.  

Τροπολογία 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 18 αα (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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Ελλείψει αυτών των προτύπων και/ή 
προδιαγραφών, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων ή συστάσεων που εγκρίνουν η 
Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
(CEPT), ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (ISO) ή η Διεθνής 
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η CEPT θεσπίζει όρους για την χρήση του ραδιοφάσματος στην Ευρώπη και τούτο θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη, ιδίως με δεδομένη την έλλειψη προτύπου ETSI.

Τροπολογία 584
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 9 της 
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 
8 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 
κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία 
και στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 
αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική 
αγορά, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη της Αρχής, 
εάν υπάρχει, μπορεί να εκδώσει σύσταση 
ή απόφαση για την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και των ειδικών οδηγιών με 

Διαγράφεται
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σκοπό την προσαρμογή της επίτευξης 
των στόχων του άρθρου 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το νέο νομικό πλαίσιο δεν πρέπει να εκχωρηθούν νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η δράση σε εθνικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη λήψη των 
απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων για τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα και την πρόσβαση στα 
δίκτυα. Τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί νέα νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 585
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (20)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 9 της 
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 
κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 
αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, 
η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, εάν 
υπάρχει, μπορεί να εκδώσει σύσταση ή 
απόφαση για την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και των ειδικών οδηγιών με σκοπό 
την προσαρμογή της επίτευξης των στόχων 
του άρθρου 8.

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 9 της 
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 
κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 
αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, 
η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει σύσταση 
για την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών με σκοπό την 
προσαρμογή της επίτευξης των στόχων του 
άρθρου 8.

Or. en
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Αιτιολόγηση

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Τροπολογία 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 9 της 
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 
κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 
αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική 
αγορά, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη της Αρχής, 
εάν υπάρχει, μπορεί να εκδώσει σύσταση ή 
απόφαση για την εναρμονισμένη 

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 9 της 
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 
κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των
ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες αποτελεί φραγμό στην 
εσωτερική αγορά, η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την γνώμη 
του BERT, εάν υπάρχει, μπορεί να 
εκδώσει σύσταση για την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
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εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και των ειδικών οδηγιών με σκοπό 
την προσαρμογή της επίτευξης των στόχων 
του άρθρου 8.

οδηγίας και των ειδικών οδηγιών με σκοπό 
την προσαρμογή της επίτευξης των στόχων 
του άρθρου 8.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η θετική εξέλιξη που σημειώθηκε στις αγορές κατά την περίοδο ισχύος του ισχύοντος 
ρυθμιστικού πλαισίου δεν δικαιολογεί την ενίσχυση των δυνατοτήτων εκ των προτέρων 
παρέμβασης ούτε της Επιτροπής ούτε και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, αλλά αντιθέτως την 
μείωσή τους.

Τροπολογία 587
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η Επιτροπή εκδώσει σύσταση 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
ενεργεί σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου άρθρο 22 παράγραφος 2. 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να λάβουν ιδιαιτέρως 
υπόψη τις εν λόγω συστάσεις κατά την 
διεξαγωγή των καθηκόντων τους. 
Εφόσον μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
επιλέγει να μην ακολουθήσει μία 
σύσταση, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή, αιτιολογώντας τη θέση της.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το νέο νομικό πλαίσιο δεν πρέπει να εκχωρηθούν νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η δράση σε εθνικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη λήψη των 
απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων για τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα και την πρόσβαση στα 
δίκτυα. Τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της 
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βιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί νέα νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 588
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (20)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή θεσπίζει δεσμευτικά 
μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για επιτακτικούς λόγους 
επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, παράγραφος 
4.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
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treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Τροπολογία 589
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή θεσπίζει δεσμευτικά 
μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για επιτακτικούς λόγους 
επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που 
μνημονεύεται στο άρθρο 22, παράγραφος 
4.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το νέο νομικό πλαίσιο δεν πρέπει να εκχωρηθούν νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η δράση σε εθνικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη λήψη των 
απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων για τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα και την πρόσβαση στα 
δίκτυα. Τα εκτελεστικά μέτρα μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να θεσπιστεί νέα νομοθετική διαδικασία.
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Τροπολογία 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή θεσπίζει δεσμευτικά 
μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος του 
άρθρου 22 παράγραφος 4.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει τη συνοχή δεδομένου ότι η δυνατότητα θέσπισης αποφάσεων δεν 
υφίσταται πλέον.

Τροπολογία 591
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 1 μπορούν να 
περιλαμβάνουν προσδιορισμό 
εναρμονισμένης ή συντονισμένης 
μεθόδου για την αντιμετώπιση των 

Διαγράφεται



AM\725139EL.doc 105/113 PE407.632v01-00

EL

ακόλουθων θεμάτων:
(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών·
(β) θέματα αριθμοδότησης, 
ονοματοδοσίας και διευθυνσιοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων πεδίων αριθμών, 
φορητότητας αριθμών και 
αναγνωριστικών, συστημάτων 
μετατροπής αριθμών και διευθύνσεων, 
καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112)·
(γ) θέματα καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ 
μέρους τελικών χρηστών με αναπηρίες·
(δ) λογιστική προβλεπόμενη από την 
κανονιστική ρύθμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Τροπολογία 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 1 μπορούν να 
περιλαμβάνουν προσδιορισμό 
εναρμονισμένης ή συντονισμένης 
μεθόδου για την αντιμετώπιση των 
ακόλουθων θεμάτων:

Διαγράφεται

α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών·
β) θέματα αριθμοδότησης, 
ονοματοδοσίας και διευθυνσιοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων πεδίων αριθμών, 
φορητότητας αριθμών και 
αναγνωριστικών, συστημάτων 
μετατροπής αριθμών και διευθύνσεων, 
καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112)·
γ) θέματα καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ 
μέρους τελικών χρηστών με αναπηρίες·
δ) λογιστική προβλεπόμενη από την 
κανονιστική ρύθμιση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προτεινόμενης διατύπωσης ("Μέτρα που...μπορούν να περιλαμβάνουν") η εν 
λόγω παράγραφος δεν έχει πρακτική εφαρμογή, καθώς δεν περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο.  
Αντιθέτως, απαριθμώντας τα αναφερόμενα παραδείγματα, μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόφαση 
για τη λήψη μέτρων εναρμόνισης, σε ότι αφορά τα θέματα που αναφέροντα ρητά, χωρίς η 
Επιτροπή να είναι υποχρεωμένη να δικαιολογήσει την ανάγκη μεγαλύτερης εναρμόνισης στους 
αναφερόμενους τομείς. 
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Τροπολογία 593
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 1 μπορούν να 
περιλαμβάνουν προσδιορισμό 
εναρμονισμένης ή συντονισμένης 
μεθόδου για την αντιμετώπιση των 
ακόλουθων θεμάτων:

Διαγράφεται

α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών·
β) θέματα αριθμοδότησης, 
ονοματοδοσίας και διευθυνσιοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων πεδίων αριθμών, 
φορητότητας αριθμών και 
αναγνωριστικών, συστημάτων 
μετατροπής αριθμών και διευθύνσεων, 
καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112)·
γ) θέματα καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ 
μέρους τελικών χρηστών με αναπηρίες·
δ) λογιστική προβλεπόμενη από την 
κανονιστική ρύθμιση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το νέο νομικό πλαίσιο δεν πρέπει να εκχωρηθούν νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η δράση σε εθνικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη λήψη των 
απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων για τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα και την πρόσβαση στα 
δίκτυα. Η Αρχή, όπως αυτή προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής CΟΜ(2007)0699, δεν 
είναι επιθυμητή.
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Τροπολογία 594
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών 
και νέας υποδομής πρόσβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι διακυβεύεται  η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα δεν μπορούν να επιτρέψουν να τεθούν σε κίνδυνο οι προοπτικές για πλήρη 
ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς λόγω διαφορετικών ρυθμιστικών προσεγγίσεων στα διάφορα 
κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πρωτοπορήσει εγκρίνοντας το συντομότερο δυνατόν 
ειδική απόφαση περί ρύθμισης των μελλοντικών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Πολλές από 
τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω 
ώστε να περιληφθούν σε απόφαση της Επιτροπής για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς.

Τροπολογία 595
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, όπως οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών, και υπηρεσιών που 
έχουν διάσταση ενιαίας αγοράς, όπως η 
παροχή πολυεθνικών επιχειρηματικών 
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υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εναρμόνιση των όρων συνεισφοράς που απαιτούνται 
για την παροχή πολυεθνικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, καθώς αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις 
στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 596
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών, 
των παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, και του ορισμού 
εθνικών επιμέρους αγορών οι οποίες 
προκύπτουν από ανόμοιες συνθήκες 
ανταγωνισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (GTS), που παρέχονται στις πολυεθνικές εταιρείες 
που έχουν γραφεία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, είναι ένας από τους τομείς στους οποίους 
η Επιτροπή θα έπρεπε να διαθέτει ικανότητα διασφάλισης εναρμονισμένης ρυθμιστικής 
προσέγγισης εντός της ΕΕ.
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Τροπολογία 597
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κορυφαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
οποίων είναι σήμερα οι παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που παρέχονται στις 
πολυεθνικές εταιρείες που έχουν γραφεία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών είναι ένας από τους 
τομείς στους οποίους η Επιτροπή θα έπρεπε να διαθέτει εξουσία διασφάλισης εναρμονισμένης 
ρυθμιστικής προσέγγισης εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 598
Reino Paasilinna

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κορυφαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
οποίων είναι σήμερα οι παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που παρέχονται στις 
πολυεθνικές εταιρείες που έχουν γραφεία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, είναι ένας από τους 
τομείς στους οποίους η Επιτροπή θα έπρεπε να διαθέτει περισσότερες εξουσίες διασφάλισης 
εναρμονισμένης ρυθμιστικής προσέγγισης εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει εξουσία διασφάλισης εναρμονισμένης ρυθμιστικής 
προσέγγισης εντός της ΕΕ για παγκόσμιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται στις 
πολυεθνικές εταιρείες που έχουν γραφεία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών.

Τροπολογία 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κορυφαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
οποίων είναι σήμερα οι παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που παρέχονται στις 
πολυεθνικές εταιρείες που έχουν γραφεία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών είναι ένας από τους 
τομείς στους οποίους η Επιτροπή θα έπρεπε να διαθέτει εξουσία διασφάλισης εναρμονισμένης 
ρυθμιστικής προσέγγισης εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 601
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (20)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρχή μπορεί με δική της 
πρωτοβουλία να συμβουλεύσει την 
Επιτροπή σχετικά με την έγκριση ενός 
μέτρου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
1.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.
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Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Τροπολογία 602
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρχή μπορεί με δική της 
πρωτοβουλία να συμβουλεύσει την 
Επιτροπή σχετικά με την έγκριση ενός 
μέτρου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
1.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το νέο νομικό πλαίσιο δεν πρέπει να εκχωρηθούν νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η δράση σε εθνικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη λήψη των 
απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων για τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα και την πρόσβαση στα 
δίκτυα. Η Αρχή, όπως αυτή προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής CΟΜ(2007)0699, δεν 
είναι επιθυμητή.
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