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Τροπολογία 603
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 22
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 21, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε μέρος μπορεί να παραπέμψει τη 
διαφορά στις ενδιαφερόμενες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Οι αρμόδιες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν τις 
προσπάθειές τους για την επίλυση της 
διαφοράς, σύμφωνα με τους στόχους του 
άρθρου 8.

2. Κάθε μέρος μπορεί να παραπέμψει τη 
διαφορά στις ενδιαφερόμενες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές συντονίζουν τις 
προσπάθειές τους στο πλαίσιο του BERT 
για την επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με 
τους στόχους τους οποίους θέτει το άρθρο 
8. Οι υποχρεώσεις που μπορoύν να 
επιβάλλουν οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
σε μια επιχείρηση, στο πλαίσιο της 
επίλυσης διαφοράς, πρέπει να είναι 
σύμφωνες προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας ή των ειδικών 
οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναθέτει ρόλο στον BERT στην επίλυση διασυνοριακών αντιδικιών.

Τροπολογία 604
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 24α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Στο άρθρο 25 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"1α. Έως τον Ιανουάριο του 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για 
παράταση της ισχύος των διατάξεων της 



PE407.731v01-00 4/107 AM\726891EL.doc

EL

παρούσας οδηγίας που αφορούν ειδικές 
κατά τομέα προληπτικές ρυθμίσεις, των 
άρθρων 8 έως 13 της οδηγίας για την 
πρόσβαση και του άρθρου 17 της οδηγίας 
για την καθολική υπηρεσία.  Η 
αξιολόγηση διεξάγεται υπό το φως της 
εξέλιξης του ανταγωνισμό στην υποδομή 
και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών. Αν κριθεί αναγκαία 
ειδική κατά τομέα προληπτική ρύθμιση, 
η Επιτροπή περιορίζει τη ρύθμιση αυτή 
στις συγκεκριμένες αγορές και την 
καταργεί στα κράτη μέλη και τις εθνικές 
επιμέρους αγορές όπου δεν είναι ακόμη 
εφικτός ο ανταγωνισμός. Η Επιτροπή 
προτείνει στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποιήσεις 
του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου με 
στόχο τη θέσπιση αναθεωρημένου 
ρυθμιστικού πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Ιανουάριο του 2014 το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα ισχύει ήδη μερικά χρόνια, κι έτσι θα 
είναι δυνατή η ανάλυση των αποτελεσμάτων του. Υπό το φως της ανάλυσης αυτής, μπορεί να 
εκτιμηθεί η σταδιακή κατάργηση ειδικών κατά τομέα προληπτικών ρυθμίσεων, οι οποίες να 
μπορούν τότε να περιορίζονται στα κράτη μέλη και τις εθνικές επιμέρους αγορές όπου δεν είναι 
ακόμη εφικτός ο ανταγωνισμός στην υποδομή.

Τροπολογία 605
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 24α (νέα)
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 25, παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24 α) Στο άρθρο 25 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1α:
«1α. Η Επιτροπή εκτιμά εάν, υπό το φως 
των εξελίξεων της αγοράς και σε 
συνάρτηση με τον ανταγωνισμό, υπάρχει 
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ανάγκη παράτασης της διάρκειας ισχύος 
των διατάξεων σχετικά με ειδική κατά 
τομέα ρύθμιση τιμών και πρόσβασης, που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία 
και στην οδηγία για την πρόσβαση, και 
μετά την περίοδο που καθορίζεται στο 
άρθρο 29α της παρούσας οδηγίας και στο 
άρθρο 19α της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, ή για 
αλλαγή της. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή διαπιστώσει τέτοια ανάγκη, 
υποβάλλει σχετική πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο "

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση θεωρήθηκε ήδη από την αρχή μεταβατική λύση. Η ρύθμιση θα πρέπει να καταργείται 
στο βαθμό που αναπτύσσεται ανταγωνισμός στις αγορές.  Αντίθετα, όμως, οι ρυθμίσεις 
αυξάνονται διαρκώς, μολονότι ο ανταγωνισμός παρουσιάζει δυναμική περαιτέρω ανάπτυξη. 
Απαιτείται, επομένως, να καθιερωθεί σχετική δεσμευτική μεταβατική ρήτρα.

Τροπολογία 606
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 24α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Στο άρθρο 25 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"1α. Η Επιτροπή εκτιμά εάν, υπό το φως 
των εξελίξεων της αγοράς και σε 
συνάρτηση με τον ανταγωνισμό, υπάρχει 
ανάγκη παράτασης της διάρκειας ισχύος 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με ειδική κατά τομέα προληπτική 
ρύθμιση, και της οδηγίας για την 
πρόσβαση, και μετά την περίοδο που 
καθορίζεται στο άρθρο 2αα, ή για αλλαγή 
της. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
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διαπιστώσει τέτοια ανάγκη, υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επιβεβαιώσει 
επανειλημμένα το μεταβατικό χαρακτήρα των ειδικών κατά τομέα ρυθμίσεων για τις τιμές και 
την πρόσβαση. Η τροπολογία έχει διατυπωθεί στα πρότυπα του νεοθεσπισθέντος κανονισμού 
περί διεθνούς περιαγωγής. Οι διατάξεις για την προληπτική ρύθμιση θα πάψουν να ισχύουν σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός αν η Επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
παράταση της ισχύος της σε ορισμένους τομείς, με βάση έκθεση που θα δημοσιευτεί πριν από 
την ημερομηνία αναθεώρησης.

Τροπολογία 607
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 24α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή […] προβαίνει σε 
περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας 
της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, το αργότερο πέντε έτη από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Στην 
έκθεσή της, η Επιτροπή αναφέρει το 
σκεπτικό της όσον αφορά την ανάγκη για 
συνέχιση της ρύθμισης ή τη δυνατότητα 
κατάργησής της, υπό το φως των 
εξελίξεων στην αγορά και ανάλογα με τον 
ανταγωνισμό.  Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη, οι 
οποίες παρέχονται χωρίς περιττή
καθυστέρηση.»



AM\726891EL.doc 7/107 PE407.731v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση είχε θεωρηθεί από την αρχή προσωρινή και θα ανακαλείτο με την ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού στις αγορές. Πρέπει επομένως να προστεθεί ρήτρα αναθεώρησης για να 
επιτευχθεί τελικά ο πολιτικός στόχος της προοδευτικής απορρύθμισης. Αν κριθεί αναγκαίο, η θα 
Επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παράταση της ισχύος της ρύθμισης σε 
ορισμένους τομείς, με βάση έκθεση που θα δημοσιευτεί πριν από την ημερομηνία αναθεώρησης.

Τροπολογία 608
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 25α (νέα)
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 29α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
29 α:

«Άρθρο 29α
Οι ειδικές κατά τομέα ρυθμίσεις που θα 
ληφθούν με βάση την παρούσα οδηγία 
πρέπει να καταργηθούν στις 31 
Δεκεμβρίου 2016.»

Or. xm

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος του νομικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών θα έπρεπε να είναι η υπαγωγή του 
τομέα στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Τούτο μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματικά μόνο 
αν παγιωθεί στο νομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή μπορεί, ωστόσο, ασκώντας το δικαίωμα 
πρωτοβουλίας της, να προτείνει παράταση, αν διαπιστώσει με βάση την εξέλιξη της αγοράς, ότι 
η μετάβαση στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού το 2016 θα ήταν βεβιασμένη.



PE407.731v01-00 8/107 AM\726891EL.doc

EL

Τροπολογία 609
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 25α (νέα)
οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 29α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
-29 α:

«Άρθρο 9α
Λήξη ισχύος

Η ισχύς των άρθρων 14 έως 16 λήγει την 
1η Ιανουαρίου 2014."

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η αναθεώρηση της μετάβασης από την προληπτική ρύθμιση στη γενική 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μετά από μία πενταετία.

Τροπολογία 610
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 25 α (νέα)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 29α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 29a
Η ισχύς των άρθρων 14 έως 16 λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 2014."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επιβεβαιώσει 
επανειλημμένα το μεταβατικό χαρακτήρα των ειδικών κατά τομέα ρυθμίσεων για τις τιμές και 
την πρόσβαση. Η τροπολογία έχει διατυπωθεί στα πρότυπα του νεοθεσπισθέντος κανονισμού 
περί διεθνούς περιαγωγής. Οι διατάξεις για την προληπτική ρύθμιση θα πάψουν να ισχύουν σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός αν η Επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
παράταση της ισχύος της σε ορισμένους τομείς, με βάση έκθεση που θα δημοσιευτεί πριν από 
την ημερομηνία αναθεώρησης.

Τροπολογία 611
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 26
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Διαγράφονται τα παραρτήματα Ι και 
ΙΙ.

(26) Το παράρτημα Ι διαγράφεται και 
το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές κατά την 
εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας 
θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 
θεωρείται ότι έχουν κοινή δεσπόζουσα 
θέση, κατά την έννοια του άρθρου 14, 
εάν, ακόμη και αν δεν υπάρχουν 
διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ 
τους, λειτουργούν σε μια αγορά, η 
οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ουσιαστικού ανταγωνισμού και στην 
οποία καμιά μεμονωμένη επιχείρηση 
δεν διαθέτει σημαντική ισχύ. Με την 
επιφύλαξη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου σχετικά με την κοινή 
δεσπόζουσα θέση, εκτιμάται ότι 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η 
αγορά είναι συγκεντρωμένη και 
παρουσιάζει ορισμένα κατάλληλα 
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χαρακτηριστικά, από τα οποία τα 
ακόλουθα μπορεί να είναι τα 
σημαντικότερα στο πλαίσιο των 
τηλεπικοινωνιών:

- [...]

- χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης

- [...]

- παρόμοια μερίδια αγοράς

- [...]

- υψηλοί νομικοί ή οικονομικοί 
φραγμοί στην είσοδο
- κάθετη ολοκλήρωση με συλλογική 
άρνηση εφοδιασμού
- έλλειψη αντισταθμιστικής 
αγοραστικής ισχύος
- έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού
- [...]
Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός 
και όχι εξαντλητικός, και τα κριτήρια 
δεν είναι σωρευτικά. Ο κατάλογος 
προορίζεται για την παράθεση μόνο των 
αποδεικτικών στοιχείων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
στήριξη των ισχυρισμών περί ύπαρξης 
κοινής δεσπόζουσας θέσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή δεσπόζουσα θέση εξακολουθεί να αποτελεί έννοια δύσκολη, που δεν έχει δοκιμαστεί 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τόσο σε προληπτική όσο και σε διορθωτική βάση, μπορεί 
ωστόσο να καθίσταται διαρκώς σημαντικότερη με την ενοποίηση των αγορών. Είναι σημαντικό, 
η καθοδήγηση να μην αφαιρεθεί αλλά να αποσαφηνιστεί σε ολόκληρο το πλαίσιο.
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Τροπολογία 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 26
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Διαγράφονται τα παραρτήματα Ι και 
ΙΙ.

(26) Το παράρτημα Ι διαγράφεται και 
το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές κατά την 
εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας 
θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 
θεωρείται ότι έχουν κοινή δεσπόζουσα 
θέση, κατά την έννοια του άρθρου 14, 
εάν, ακόμη και αν δεν υπάρχουν 
διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ 
τους, λειτουργούν σε μια αγορά, η οποία 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ουσιαστικού ανταγωνισμού και στην 
οποία καμιά μεμονωμένη επιχείρηση δεν 
διαθέτει σημαντική ισχύ. Με την 
επιφύλαξη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου σχετικά με την κοινή 
δεσπόζουσα θέση, εκτιμάται ότι 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η 
αγορά είναι συγκεντρωμένη και 
παρουσιάζει ορισμένα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά, από τα οποία τα 
ακόλουθα μπορεί να είναι τα 
σημαντικότερα στο πλαίσιο των 
τηλεπικοινωνιών:
- [...]
- χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης
- [...]
- παρόμοια μερίδια αγοράς
- [...]
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- υψηλοί νομικοί ή οικονομικοί φραγμοί 
στην είσοδο
- κάθετη ολοκλήρωση με συλλογική 
άρνηση εφοδιασμού
- έλλειψη αντισταθμιστικής 
αγοραστικής ισχύος
- έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού
- [...]
Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός 
και όχι εξαντλητικός, και τα κριτήρια 
δεν είναι σωρευτικά. Ο κατάλογος 
προορίζεται για την παράθεση μόνο των 
αποδεικτικών στοιχείων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
στήριξη των ισχυρισμών περί ύπαρξης 
κοινής δεσπόζουσας θέσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή δεσπόζουσα θέση εξακολουθεί να αποτελεί έννοια δύσκολη, που δεν έχει δοκιμαστεί 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τόσο σε προληπτική όσο και σε διορθωτική βάση, μπορεί 
ωστόσο να καθίσταται διαρκώς σημαντικότερη με την ενοποίηση των αγορών. Είναι σημαντικό, 
η καθοδήγηση να μην αφαιρεθεί αλλά να αποσαφηνιστεί σε ολόκληρο το πλαίσιο.

Τροπολογία 613
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 26
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Διαγράφονται τα παραρτήματα Ι και 
ΙΙ.

(26) Το παράρτημα Ι διαγράφεται και 
το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές κατά την 
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εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας 
θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 
θεωρείται ότι έχουν κοινή δεσπόζουσα 
θέση, κατά την έννοια του άρθρου 14, 
εάν, ακόμη και αν δεν υπάρχουν 
διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ 
τους, λειτουργούν σε μια αγορά, η οποία 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ουσιαστικού 
ανταγωνισμού και στην οποία καμιά 
μεμονωμένη επιχείρηση δεν διαθέτει 
σημαντική ισχύ. Με την επιφύλαξη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου σχετικά με 
την κοινή δεσπόζουσα θέση, εκτιμάται 
ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η 
αγορά είναι συγκεντρωμένη και 
παρουσιάζει ορισμένα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά, από τα οποία τα 
ακόλουθα μπορεί να είναι τα 
σημαντικότερα στο πλαίσιο των 
τηλεπικοινωνιών:
- [...]
- χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης
- [...]
- παρόμοια μερίδια αγοράς
- [...]
- υψηλοί νομικοί ή οικονομικοί φραγμοί 
στην είσοδο
- κάθετη ολοκλήρωση με συλλογική 
άρνηση εφοδιασμού
- έλλειψη αντισταθμιστικής 
αγοραστικής ισχύος
- έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού
- [...]
Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός 
και όχι εξαντλητικός, και τα κριτήρια 
δεν είναι σωρευτικά. Ο κατάλογος 
προορίζεται για την παράθεση μόνο των 
αποδεικτικών στοιχείων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
στήριξη των ισχυρισμών περί ύπαρξης 
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κοινής δεσπόζουσας θέσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή δεσπόζουσα θέση εξακολουθεί να αποτελεί έννοια δύσκολη, που δεν έχει δοκιμαστεί 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τόσο σε προληπτική όσο και σε διορθωτική βάση, μπορεί 
ωστόσο να καθίσταται διαρκώς σημαντικότερη με την ενοποίηση των αγορών. Είναι σημαντικό, 
η καθοδήγηση να μην αφαιρεθεί αλλά να αποσαφηνιστεί σε ολόκληρο το πλαίσιο.

Τροπολογία 614
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 26
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Διαγράφονται τα παραρτήματα Ι και 
ΙΙ.

(26) Το παράρτημα Ι διαγράφεται και 
το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές κατά την 
εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας 
θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 
θεωρείται ότι έχουν κοινή δεσπόζουσα 
θέση, κατά την έννοια του άρθρου 14, 
εάν, ακόμη και αν δεν υπάρχουν 
διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ 
τους, λειτουργούν σε μια αγορά, η οποία 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ουσιαστικού 
ανταγωνισμού και στην οποία καμιά 
μεμονωμένη επιχείρηση δεν διαθέτει 
σημαντική ισχύ. Με την επιφύλαξη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου σχετικά με 
την κοινή δεσπόζουσα θέση, εκτιμάται 
ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η 
αγορά είναι συγκεντρωμένη και 
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παρουσιάζει ορισμένα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά, από τα οποία τα 
ακόλουθα μπορεί να είναι τα 
σημαντικότερα στο πλαίσιο των 
τηλεπικοινωνιών:
- [...]
- χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης
- [...]
- παρόμοια μερίδια αγοράς
- [...]
- υψηλοί νομικοί ή οικονομικοί φραγμοί 
στην είσοδο
- κάθετη ολοκλήρωση με συλλογική 
άρνηση εφοδιασμού
- έλλειψη αντισταθμιστικής αγοραστικής 
ισχύος
- έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού
- [...]
Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός 
και όχι εξαντλητικός, και τα κριτήρια δεν 
είναι σωρευτικά. Ο κατάλογος 
προορίζεται για την παράθεση μόνο των 
αποδεικτικών στοιχείων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
στήριξη των ισχυρισμών περί ύπαρξης 
κοινής δεσπόζουσας θέσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή δεσπόζουσα θέση εξακολουθεί να αποτελεί έννοια δύσκολη, που δεν έχει δοκιμαστεί 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τόσο σε προληπτική όσο και σε διορθωτική βάση, μπορεί 
ωστόσο να καθίσταται διαρκώς σημαντικότερη με την ενοποίηση των αγορών. Είναι σημαντικό, 
η καθοδήγηση να μην αφαιρεθεί αλλά να αποσαφηνιστεί σε ολόκληρο το πλαίσιο.
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Τροπολογία 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) "Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών ή/και 
υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, βάσει 
καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη 
βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε άλλες 
εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις για λόγους 
συμμόρφωσης προς το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία περί 
εξουσιοδότησης).. Καλύπτει, μεταξύ 
άλλων: πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου 
και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να 
αφορούν τη σύνδεση εξοπλισμού με 
σταθερά ή μη σταθερά μέσα 
(περιλαμβάνεται ιδίως η πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και 
υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή 
υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου)· 
πρόσβαση σε υλική υποδομή, που 
περιλαμβάνει κτίρια, αγωγούς και ιστούς· 
πρόσβαση σε συναφή συστήματα 
λογισμικού, που περιλαμβάνουν 
συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· 
πρόσβαση σε μετατροπή αριθμών ή σε 
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες 
λειτουργικές δυνατότητες· πρόσβαση σε 
σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για 
περιαγωγή· πρόσβαση σε συστήματα υπό 
όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής 
τηλεόρασης· πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εικονικού δικτύου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
διαθέτουν καθεστώς τελικού χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας πλαισίου, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
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Ωστόσο, ως συνέπεια της διαδικασίας σύγκλισης, οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση, όχι μόνο στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στους πελάτες τους, αλλά και για να προσφέρουν 
υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και περιεχομένου. Επιπλέον, η αναφορά στο άρθρο 4 
θα αποσαφηνίσει τον ορισμό.

Τροπολογία 616
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παρ. 1
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2, παρ. α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση υποχρέωσης πρόσβασης είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, για να μπορέσουν οι 
ανταγωνιστές να προσφέρουν ιδιαίτερα ευρυζωνικές συνδέσεις και σχετικές υπηρεσίες 
βασιζόμενοι σε δική τους υποδομή. Πρέπει, επομένως, στην προσφορά δυνατοτήτων πρόσβασης 
να ληφθεί υπόψη και η περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση οπτικών ινών. Στην 
περίπτωση αυτή, το ενδεδειγμένο μέσο για τη σύνδεση του υποδιανεμητή είναι η εκχώρηση 
μήκους κύματος.

Τροπολογία 617
Gabriele Albertini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών 
ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, 
βάσει καθορισμένων όρων, σε 
αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή τη διανομή υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών 
περιεχομένου ρ/τ εκπομπών. Μεταξύ 
άλλων καλύπτει: πρόσβαση σε στοιχεία 
του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που 
μπορούν να αφορούν τη σύνδεση 
εξοπλισμού με σταθερά ή μη σταθερά 
μέσα (περιλαμβάνεται ιδίως η πρόσβαση 
στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και 
υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή 
υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου)· 
πρόσβαση σε υλική υποδομή, που 
περιλαμβάνει κτίρια, αγωγούς και ιστούς· 
πρόσβαση σε συναφή συστήματα 
λογισμικού, που περιλαμβάνουν 
συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· 
πρόσβαση σε μετατροπή αριθμών ή σε 

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

συστήματα που παρέχουν παρόμοιες 
λειτουργικές δυνατότητες· Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες χρέωσης και είσπραξης και 
βάσεις δεδομένων συνδρομητών για την 
παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 
καταλόγου· πρόσβαση σε σταθερά και 
κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή· 
πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής 
τηλεόρασης· πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εικονικού δικτύου.’

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE407.731v01-00 20/107 AM\726891EL.doc

EL

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

εξοπλισμού με σταθερά ή μη σταθερά 
μέσα (περιλαμβάνεται ιδίως η πρόσβαση 
στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και 
υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή 
υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου)· 
πρόσβαση σε υλική υποδομή, που 
περιλαμβάνει κτίρια, αγωγούς και ιστούς· 
πρόσβαση σε συναφή συστήματα 
λογισμικού, που περιλαμβάνουν 
συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· 
πρόσβαση σε μετατροπή αριθμών ή σε 
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες 
λειτουργικές δυνατότητες· Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες χρέωσης και είσπραξης και 
βάσεις δεδομένων συνδρομητών για την 
παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 
καταλόγου· πρόσβαση σε σταθερά και 
κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή· 
πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής 
τηλεόρασης· πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εικονικού δικτύου.’

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 619
Stefano Zappalà

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



AM\726891EL.doc 21/107 PE407.731v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 620
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 621
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ε) 
αντικαθίσταται από το εξής:
«(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό 
κύκλωμα που συνδέει το σημείο 
τερματισμού του δικτύου […] με 
κεντρικό κατανεμητή ή με την 
αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπου μπορεί από τεχνική 
άποψη να υπάρξει πρόσβαση στη 
σύνδεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενημερώνει τον ορισμό του τοπικού βρόχου στην οδηγία για την πρόσβαση, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό 
στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να 



PE407.731v01-00 24/107 AM\726891EL.doc

EL

αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική καταλληλότητα του πλαισίου.

Τροπολογία 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ε) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό 
κύκλωμα που συνδέει το σημείο 
τερματισμού του δικτύου […] με 
κεντρικό κατανεμητή ή με την 
αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπου μπορεί από τεχνική 
άποψη να υπάρξει πρόσβαση στη 
σύνδεση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενημερώνει τον ορισμό του τοπικού βρόχου στην οδηγία για την πρόσβαση, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό 
στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να 
αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική καταλληλότητα του πλαισίου.

Τροπολογία 623
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ε) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό 
κύκλωμα που συνδέει το σημείο 
τερματισμού του δικτύου […] με 
κεντρικό κατανεμητή ή με την 
αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπου μπορεί από τεχνική 
άποψη να υπάρξει πρόσβαση στη 
σύνδεση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί ο ορισμός του τοπικού βρόχου που περιλαμβάνεται στην οδηγία 
για την πρόσβαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική ουδετερότητα και συμβατότητα 
με τον νέο ορισμό στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί 
βρόχοι μπορεί να αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες και απαιτείται επομένως 
τεχνολογική ουδετερότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική καταλληλότητα του 
πλαισίου.

Τροπολογία 624
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ε) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό 
κύκλωμα που συνδέει το σημείο 
τερματισμού του δικτύου […] με 
κεντρικό κατανεμητή ή με την 
αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπου μπορεί από τεχνική 
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άποψη να υπάρξει πρόσβαση στη 
σύνδεση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο (ε) της αρχικής οδηγίας χρειάζεται αναπροσαρμογή ώστε να προβλέπει ότι ο 
«τοπικός βρόχος» διασφαλίζει πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και όχι απλώς 
πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.  Τούτο εξασφαλίζει επίσης τεχνολογική 
ουδετερότητα.

Τροπολογία 625
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ε) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό κύκλωμα 
που συνδέει το σημείο τερματισμού του 
δικτύου […] με κεντρικό κατανεμητή ή 
με την αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπου μπορεί από τεχνική 
άποψη να υπάρξει πρόσβαση στη 
σύνδεση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενημερώνει τον ορισμό του τοπικού βρόχου στην οδηγία για την πρόσβαση, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό 
στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να 
αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική καταλληλότητα του πλαισίου.
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Τροπολογία 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2 
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων 
δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα 
και, εφόσον ζητείται από άλλες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 
την υποχρέωση, να διαπραγματεύονται τη 
μεταξύ τους διασύνδεση για παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή 
και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 
διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατούς με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, 6, 7 και 8.’

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων 
δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα 
και, εφόσον ζητείται από άλλες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 
την υποχρέωση, να διαπραγματεύονται τη 
μεταξύ τους διασύνδεση για παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό, ή για την 
παροχή ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου ή 
περιεχομένου της κοινωνίας της 
πληροφορίας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η παροχή και η 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 
διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατούς με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, 6, 7 και 8.’

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής προς την πρόταση σχετικά με τον ορισμό της πρόσβασης.

Τροπολογία 627
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2 
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων 
δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα 
και, εφόσον ζητείται από άλλες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 
την υποχρέωση, να διαπραγματεύονται τη 
μεταξύ τους διασύνδεση για παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή 
και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 
διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατούς με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, 6, 7 και 8.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων 
δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα 
και, εφόσον ζητείται από άλλες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 
την υποχρέωση, να διαπραγματεύονται τη 
μεταξύ τους διασύνδεση για παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή 
και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 
διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατούς με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, 6, 7 και 8. Ωστόσο, οι όροι και οι 
συνθήκες για τη διασύνδεση δεν πρέπει 
να εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διαλειτουργικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασύνδεση αποτελεί δικαίωμα που δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται με αδικαιολόγητους 
όρους. Χωρίς άμεση σύνδεση με τη ζητούμενη υπηρεσία, το σύστημα της υποδομής δικτύου 
καθίσταται αδικαιολόγητα  πολύπλοκο και θέτει φραγμούς στη διασύνδεση (υψηλότερο κόστος, 
κ.λπ.).

Τροπολογία 628
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α) 
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές, 
ενεργώντας με γνώμονα την επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 8 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
ενθαρρύνουν και, κατά περίπτωση, 
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, την κατάλληλη 
πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς και τη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, 
ασκώντας τις αρμοδιότητές τους κατά 
τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονομική 
απόδοση, βιώσιμο ανταγωνισμό 
βασιζόμενη στην υποδομή και την 
καινοτομία, και παρέχει το μέγιστο 
όφελος στους τελικούς χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρητή συμπερίληψη των επενδύσεων υποδομής και της καινοτομίας είναι αναγκαία 
προκειμένου οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να λάβουν υπόψη τις δύο βασικές αυτές πτυχές στην 
εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων για την πόσβαση. Οι επενδύσεις στην υποδομή και την 
καινοτομία είναι το κλειδί για μια σύγχρονη και αναπροσαρμοσμένη ευρωπαϊκή υποδομή 
τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Tο στοιχείο α της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(α) Στο βαθμό που τούτο είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
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δυνατότητας διατερματικής σύνδεσης, 
υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που 
ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένης, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
υποχρέωσης να διασυνδέσουν τα δίκτυά 
τους ή να καταστήσουν διαλειτουργικές 
τις υπηρεσίες τους, αν δεν το έχουν ήδη 
πράξει·»

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής προς την πρόταση σχετικά με τον ορισμό της πρόσβασης.

Τροπολογία 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το στοιχείο (α) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα τελικής διασύνδεσης και 
πρόσβασης στις υπηρεσίες, 
υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 
ελέγχουν την πρόσβαση στους 
τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα 
δίκτυά τους με θεμιτές και λογικές 
τιμές, όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της διασύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα των χρηστών ενός δικτύου να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλο. Ωστόσο, η ικανότητα των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών να θέτουν θεμιτούς και εύλογους όρους για τη διασύνδεση αυτή δεν 
διακρίνεται καθαρά στο κείμενο. Τα ζητήματα της διασφάλισης διαθεσιμότητας υπηρεσιών 
μπορεί να καταστούν ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχει ένα 
επίπεδο ανταγωνισμού (δηλ. όχι κυριαρχία), αλλά δεν υπάρχει επαρκής δυναμισμός ώστε να 
διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών των χρηστών.

Τροπολογία 631
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το στοιχείο (α) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα τελικής διασύνδεσης και 
πρόσβασης στις υπηρεσίες, 
υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 
ελέγχουν την πρόσβαση στους 
τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα 
δίκτυά τους με θεμιτές και λογικές 
τιμές, όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της διασύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα των χρηστών ενός δικτύου να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλο. Ωστόσο, η ικανότητα των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών να θέτουν θεμιτούς και εύλογους όρους για τη διασύνδεση αυτή δεν 
διακρίνεται καθαρά στο κείμενο.
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Τροπολογία 632
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το στοιχείο (α) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα τελικής διασύνδεσης ή 
δίκαιης ή εύλογης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις 
που ελέγχουν την πρόσβαση στους 
τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά 
τους ή να το πράττουν με 
αντικειμενικούς, διαφανείς, βασισμένους 
στο κόστος και δίκαιους όρους, όταν 
αυτό δεν συμβαίνει ήδη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.
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Τροπολογία 633
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το στοιχείο (α) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα τελικής διασύνδεσης ή 
δίκαιης ή εύλογης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις 
που ελέγχουν την πρόσβαση στους 
τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά 
τους ή να το πράττουν με 
αντικειμενικούς, διαφανείς, βασισμένους 
στο κόστος και δίκαιους όρους, όταν 
αυτό δεν συμβαίνει ήδη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.
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Τροπολογία 634
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το στοιχείο (α) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα τελικής διασύνδεσης ή 
δίκαιης ή εύλογης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις 
που ελέγχουν την πρόσβαση στους 
τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά 
τους ή να το πράττουν με 
αντικειμενικούς, διαφανείς, βασισμένους 
στο κόστος και δίκαιους όρους, όταν 
αυτό δεν συμβαίνει ήδη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.
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Τροπολογία 635
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το στοιχείο (α) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα τελικής διασύνδεσης ή 
δίκαιης και εύλογης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες τρίτων, υποχρεώσεις σε 
επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση 
στους τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά 
τους ή να το πράττουν με αμεροληψία, 
όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων, όπως υπηρεσίες 
καταλόγου, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία και τα ηλικιωμένα 
άτομα και τους χρήστες εν γένει. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρόσβασης, που αυτή τη στιγμή δεν 
υπόκεινται σε ρύθμιση, χρεώνουν υψηλότερες τιμές για τη σύνδεση σε υπηρεσίες καταλόγου, 
χωρίς να δικαιολογούν γιατί χρεώνουν διαφορετικά τα άλλα παρόμοια προϊόντα διασύνδεσης 
που αφορούν τη μεταφορά δεδομένων προς και από σημεία διασύνδεσης. Τα προβλήματα αυτά 
πρέπει να αντιμετωπισθούν έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να 
απολαύσουν τα πλήρη οφέλη του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.
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Τροπολογία 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο - σημείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αα) Στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
'(βα) διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης 
του φάσματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κίνδυνος "επιβλαβών παρεμβολών" είναι "σοβαρός κίνδυνος".

Ο προτεινόμενος μηχανισμός επανεξέτασης των υφιστάμενων δικαιωμάτων δεν είναι 
ρεαλιστικός, όπως δικαιολογείται για τις τροποποιήσεις στο άρθρο 9α της οδηγίας-πλαισίου.

Τροπολογία 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Σε περίπτωση 
αξιολόγησης της αναλογικότητας των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών 
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λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνισμού στις διάφορες 
περιοχές του εκάστοτε κράτους μέλους. 
Όταν υπάρχει ανταγωνισμός σε μια 
γεωγραφική ζώνη, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να καταργούν 
υποχρεώσεις που δεν είναι αναγκαίες, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
προσαρμογή της απορρύθμισης στις 
ανάγκες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στις 
υποδομές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι στη ρύθμιση του ανώτερου επιπέδου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
συνθήκες ανταγωνισμού στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της ΕΕ, προκειμένου να 
διευκολύνεται η κατάργηση των περιττών ρυθμίσεων.

Τροπολογία 638
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).’

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).’ Κατά την εξέταση της 
αναλογικότητας των προς επιβολή 
μέτρων και όρων, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τους τους 
διαφορετικούς όρους ανταγωνισμού που 
υπάρχουν στους διάφορους τομείς εντός 
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του κράτους μέλους τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρητή συμπερίληψη των επενδύσεων υποδομής και της καινοτομίας είναι αναγκαία 
προκειμένου οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να λάβουν υπόψη τις δύο βασικές αυτές πτυχές στην 
εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων για την πόσβαση. Οι επενδύσεις στην υποδομή και την 
καινοτομία είναι το κλειδί για μια σύγχρονη και αναπροσαρμοσμένη ευρωπαϊκή υποδομή 
τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 639
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παρ. 3
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).’.“

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες· πρέπει να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τη διαφορετική 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές των 
κρατών μελών· εφαρμόζονται με τη 
διαδικασία των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί διαφορετικά στα κράτη μέλη. Στις μητροπολιτικές περιφέρειες, 
ιδιαίτερα, ο ανταγωνισμός είναι εντονότερος. Τούτο θα έπρεπε να ληφθεί κατάλληλα υπόψη 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.
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Τροπολογία 640
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"2α. Κατά την εξέταση της 
αναλογικότητας των μέτρων που 
επιβάλλουν υπό το φως των εξελίξεων 
στον ανταγωνισμό για την υποδομή, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη τους τους διαφορετικούς όρους 
ανταγωνισμού που υπάρχουν στις 
διάφορες γεωγραφικές πετριοχές εντός 
του κράτους μέλους τους. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αίρουν τις περιττές 
υποχρεώσεις προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι η μετάβαση από την  
τομεακή προληπτική ρύθμιση στη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού δεν θα 
εμποδιστεί ούτε θα καθυστερήσει αν είναι 
ανεπτυγμένος ή σχεδόν ανεπτυγμένος ο 
ανταγωνισμός για την υποδομή σε 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη στο άρθρο 5 παρ. 2 της οδηγίας για την πρόσβαση αποσκοπεί στη 
θέσπιση μεταβατικού καθεστώτος για τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές στα κράτη μέλη, το 
οποίο να καταργεί τις προληπτικές τομεακές ρυθμίσεις όπου υπάρχει ανταγωνισμός στην 
υποδομή.
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Τροπολογία 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"2α. Κατά την εξέταση της 
αναλογικότητας των προς επιβολή 
μέτρων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τους τους 
διαφορετικούς όρους ανταγωνισμού που 
υπάρχουν στους διάφορους τομείς εντός 
του κράτους μέλους τους.
Όταν μια γεωγραφική περιοχή είναι 
ανταγωνιστική, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές καταργούν τις περιττές 
υποχρεώσεις, ούτως ώστε να 
διασφαλίσουν την προσαρμογή της 
ελευθέρωσης του τομέα στις ανάγκες της 
αγοράς. Εν προκειμένω, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τους την ανάγκη προστασίας του 
ανταγωνισμού στον τομέα των υποδομών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση εκ των υστέρων ως κανόνας πρέπει να περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις 
οικονομικών προβλημάτων. Επομένως, εάν σε ορισμένες περιοχές έχει αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλογη κατάργηση των 
ρυθμίσεων.
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Τροπολογία 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διαγράφονται οι παράγραφοι 3 και 4. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της διασύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα των χρηστών ενός δικτύου να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλο. Ωστόσο, η ικανότητα των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών να θέτουν θεμιτούς και εύλογους όρους για τη διασύνδεση αυτή δεν 
διακρίνεται καθαρά στο κείμενο και θα υπονομευόταν περαιτέρω με την απαλοιφή των 
διατάξεων αυτών. Τα ζητήματα της διασφάλισης διαθεσιμότητας υπηρεσιών μπορεί να 
καταστούν ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχει ένα επίπεδο 
ανταγωνισμού (δηλ. όχι κυριαρχία), αλλά δεν υπάρχει επαρκής δυναμισμός ώστε να 
διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών των χρηστών.

Τροπολογία 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο β ιι
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιι) Η ακόλουθη πρόταση περιλαμβάνεται 
ως δεύτερη πρόταση στο δεύτερο εδάφιο: 
‘Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
την γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 
(ιγ) του κανονισμού [../EΚ].’

Διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 644
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 6α (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 8, να 
επιβάλλουν υποχρεώσεις διαφάνειας 
όσον αφορά τη διασύνδεση και/ή την 
πρόσβαση, βάσει των οποίων απαιτείται 
από τους φορείς εκμετάλλευσης να 
δημοσιοποιούν συγκεκριμένες 
πληροφορίες, όπως πληροφορίες 
λογιστικής φύσεως, τεχνικές 
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, 
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και εφαρμογές, διαχείριση 
φόρτου, πολιτικές, όρους και 
προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, 
καθώς και τιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς χρειάζονται σαφή εξουσία για την επιβολή υποχρεώσεων 
διαφάνειας στο πλαίσιο των πολιτικών διαχείρισης φόρτου όσον αφορά περιορισμούς στην 
πρόσβαση των τελικών χρηστών και τις πολιτικές διαχείρισης φόρτου. 

Τροπολογία 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 3,
όταν διαπιστώνεται ότι ένας φορέας 
εκμετάλλευσης διαθέτει σημαντική ισχύ 
στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο [15 
της οδηγίας πλαισίου] όσον αφορά την 
τοπική πρόσβαση σε σταθερό σημείο, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν 
τη δημοσίευση προσφοράς αναφοράς
που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία 
που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναπροσαρμόζει την περιγραφή της πρόσβασης που απορρέει από κυρίαρχη θέση 
στον τοπικό βρόχο στην οδηγία για την πρόσβαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική 
ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν 
εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες 
και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική 
καταλληλότητα του πλαισίου.

Τροπολογία 646
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 3, 
όταν διαπιστώνεται ότι ένας φορέας 
εκμετάλλευσης διαθέτει σημαντική ισχύ 
στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο [15 
της οδηγίας πλαισίου] όσον αφορά την 
τοπική πρόσβαση σε σταθερό σημείο, οι 
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εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν 
τη δημοσίευση προσφοράς αναφοράς 
που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία 
που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναπροσαρμόζει την περιγραφή της πρόσβασης που απορρέει από κυρίαρχη θέση 
στον τοπικό βρόχο στην οδηγία για την πρόσβαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική 
ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν 
εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες 
και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική 
καταλληλότητα του πλαισίου.

Τροπολογία 647
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 3, 
όταν διαπιστώνεται ότι ένας φορέας 
εκμετάλλευσης διαθέτει σημαντική ισχύ 
στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο [15 
της οδηγίας πλαισίου] όσον αφορά την 
τοπική πρόσβαση σε σταθερό σημείο, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν
τη δημοσίευση προσφοράς αναφοράς 
που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία 
που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναπροσαρμόζει την περιγραφή της πρόσβασης που απορρέει από κυρίαρχη θέση 
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στον τοπικό βρόχο στην οδηγία για την πρόσβαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική 
ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν 
εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες 
και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική 
καταλληλότητα του πλαισίου.

Τροπολογία 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στο 
παράρτημα II για την προσαρμογή του στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3. Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος του άρθρου 14 
παράγραφος 4. Στην εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
Αρχή.’

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στο 
παράρτημα II για την προσαρμογή του στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3. Στην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί 
να επικουρείται από τον BERT.’

Or. es

Τροπολογία 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο α (νέο)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Η περίπτωση 1 της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
να υποχρεώνει φορείς εκμετάλλευσης να 
ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για 
πρόσβαση ή χρήση ειδικών στοιχείων 
του δικτύου και συναφών ευκολιών, 
μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις όπου η 
εθνική κανονιστική αρχή κρίνει πως η 
άρνηση πρόσβασης ή δυσανάλογες 
προϋποθέσεις με ισοδύναμο αποτέλεσμα, 
θα δυσχέραιναν τη δημιουργία βιώσιμης 
ανταγωνιστικής αγοράς, σε επίπεδο 
λιανικού εμπορίου ή δεν θα ήταν προς το 
συμφέρον των τελικών χρηστών. Στην 
ειδική περίπτωση των δικτύων 
πρόσβασης επόμενης γενιάς, θα πρέπει οι 
υποχρεώσεις πρόσβασης να συνίστανται 
σε μία ενιαία υποχρέωση στο ελάχιστο 
επίπεδο παραγωγής αξίας του 
παραδοσιακού σημείου συμφόρησης, 
σωλήνες καλωδίωσης και ιστοί, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο μέγιστος 
δυνατός βαθμός ανταγωνισμού στην 
υποδομή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή ή 
τη ρύθμιση της πρόσβασης σε περίπτωση 
σύναψης εθελοντικών εμπορικών 
συμφωνιών μεταξύ των συμμετεχόντων. 
Ελλείψει τέτοιων προαιρετικών 
εμπορικών συμφωνιών, επιτρέπεται να 
επιβάλλονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση δεν μπορεί να προστατεύει συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά πρέπει να 
επικεντρώνεται συγκεκριμένα στα σημεία συμφόρησης. Για την ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων της αγοράς από τη ρύθμιση, η ρύθμιση θα πρέπει να περιορίζεται πάντα κατά 
κύριο λόγο στο κατώτατο επίπεδο παραγωγής αξίας.
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Τροπολογία 650
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (8) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2- εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν 
μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις 
πρόσβασης αν υπάρχουν κατάλληλες 
εθελοντικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων. Αν δεν φέρουν αποτέλεσμα 
οι εθελοντικές εμπορικές συμφωνίες, 
μπορεί να απαιτηθεί, μεταξύ άλλων, από 
τους φορείς εκμετάλλευσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή χρήση εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιβάλλεται αποκλειστικά όπου υπάρχει έλλειψη 
στον εφοδιασμό, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των δυνάμεων ττης αγοράς.

Τροπολογία 651
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο α
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) η παροχή συντοπισμού ή άλλων 
μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, 
συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων 
ή εισόδων σε κτίρια, κεραιών ή ιστών, 
φρεατίων και οδικών κυτίων σύνδεσης·

Διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις εξετάζεται ήδη στο άρθρο 12 της οδηγίας - πλαισίου.. 
Συνεπώς, η εκ νέου προσθήκη του σχετικού στοιχείου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 είναι 
περιττή. Επιπλέον, δεν δικαιολογείται η περαιτέρω επέκταση των υποχρεώσεων πρόσβασης 
στην ταυτότητα, τον τόπο και την παρουσία του χρήστη, δεδομένου ότι δεν πρόκειται εδώ για 
οικονομικό σημείο συμφόρησης και σωστά δεν ισχύει ως τώρα και η προληπτική ρύθμιση.

Τροπολογία 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) η παροχή συντοπισμού ή άλλων 
μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, 
συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων 
ή εισόδων σε κτίρια, κεραιών ή ιστών, 
φρεατίων και οδικών κυτίων σύνδεσης·’

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μερισμός των ευκολιών θίγεται ήδη στο άρθρο 12 της οδηγίας - πλαισίου. Επομένως, το 
άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο (στ) είναι περιττό.

Τροπολογία 653
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο (στ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) η παροχή συντοπισμού ή άλλων 
μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, 
συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων ή 
εισόδων σε κτίρια, κεραιών ή ιστών, 
φρεατίων και οδικών κυτίων σύνδεσης·’

(στ) η παροχή συντοπισμού ή άλλων 
μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, 
συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων ή 
εισόδων σε κτίρια, ιστών, και φρεατίων·’

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οδικά κυτία σύνδεσης δεν θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στον κατάλογο των ευκολιών που 
υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση. Τούτο γιατί η κοινή χρήση των οδικών κυτίων σύνδεσης 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες λόγω της παρουσίας, στον ίδιο 
φορέα, ηλεκτρονικού εξοπλισμού διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης. 

Τροπολογία 654
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«(στ α) την παροχή, σε τρίτα μέρη, μιας 
ενός προτύπου προσφοράς για την 
παροχή πρόσβασης σε αγωγούς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους αγωγούς των φορέων με 
σημαντική ισχύ στην αγορά, κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Αυτό θα διευκολύνει τον 
ανταγωνισμό στις υποδομές και τη μετάβαση σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά.
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Τροπολογία 655
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παρ. 8, στοιχείο (β)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η παροχή πρόσβασης σε συναφείς 
υπηρεσίες, όπως ταυτοποίηση, 
εντοπισμός θέσης και ικανότητα 
παρουσίας.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις εξετάζεται ήδη στο άρθρο 12 της οδηγίας - πλαισίου.. 
Συνεπώς, η εκ νέου προσθήκη του σχετικού στοιχείου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 είναι 
περιττή. Επιπλέον, δεν δικαιολογείται η περαιτέρω επέκταση των υποχρεώσεων πρόσβασης 
στην ταυτότητα, τον τόπο και την παρουσία του χρήστη, δεδομένου ότι δεν πρόκειται εδώ για 
οικονομικό σημείο συμφόρησης και σωστά δεν ισχύει ως τώρα και η προληπτική ρύθμιση.

Τροπολογία 656
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) η παροχή πρόσβασης σε συναφείς 
υπηρεσίες, όπως ταυτοποίηση, 
εντοπισμός θέσης και ικανότητα 
παρουσίας.’

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπώς, μια αναλογική προληπτική πολιτική για νέες επενδύσεις απαιτεί την επικέντρωση στη 
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ρυθμιστική παρέμβαση στο αντίστοιχο σημείο συμφόρησης, με την αποφυγή προληπτικής 
ρύθμισης όταν είναι δυνατή η σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Αν αναπτύσσεται ανταγωνισμός 
σε προϊόντα ανάντη πρόσβασης (π.χ. αγωγούς), η επέκταση της ρύθμισης στο κατάντη επίπεδο 
θα πρέπει να αξιολογείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 657
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (ι α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:

«(ι α) παροχή υπηρεσιών χρέωσης από 
τρίτους και πρόσβασης παρόχων 
υπηρεσιών καταλόγου σε βάσεις 
δεδομένων συνδρομητών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (ι α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:

«(ι α) παροχή υπηρεσιών χρέωσης από 
τρίτους και πρόσβασης παρόχων 
υπηρεσιών καταλόγου σε βάσεις 
δεδομένων συνδρομητών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 659
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (ι α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«(ι α) παροχή υπηρεσιών χρέωσης από 
τρίτους και πρόσβασης παρόχων 
υπηρεσιών καταλόγου σε βάσεις 
δεδομένων συνδρομητών.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ββ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (ι β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(ι β) οι διαχειριστές δικτύου προτείνουν 
και προσφέρουν διασυνοριακή 
διασύνδεση σε φορείς εκμετάλλευσης που 
το ζητούν, με λογικούς και 
αντικειμενικούς όρους, ώστε να καταστεί 
δυνατή στο μέλλον η μείωση των διεθνών 
συνδιαλέξεων».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αδικαιολόγητοι φραγμοί στη διαλειτουργικότητα πρέπει να εξαλειφθούν είτε με διασύνδεση 
είτε με ρυθμίσεις περιαγωγής. Τέοιου είδους φραγμοί έχουν άμεση επίπτωση στον ανταγωνισμό 
και, συνεπώς, στην προσφορά που είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (ι γ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(ι γ) οι διαχειριστές δικτύου προτείνουν 
και προσφέρουν περιαγωγή στους φορείς 
εκμετάλλευσης που το ζητούν, με 
λογικούς και αντικειμενικούς όρους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αδικαιολόγητοι φραγμοί στη διαλειτουργικότητα πρέπει να εξαλειφθούν είτε με διασύνδεση 
είτε με ρυθμίσεις περιαγωγής. Τέοιου είδους φραγμοί έχουν άμεση επίπτωση στον ανταγωνισμό 
και, συνεπώς, στην προσφορά που είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές.

Τροπολογία 662
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
στοιχείο -α) :
«(-a) στο βαθμό που η πρόσβαση στο προ 
υπηρεσιών στάδιο στο κατώτατο επίπεδο 
παραγωγής αξίας επαρκεί για τη 
διασφάλιση του ανταγωνισμού στην 
αγορά λιανικής, δεν επιβάλλεται 
υποχρέωση πρόσβασης σε υψηλότερο 
επίπεδο παραγωγής αξίας.»
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση δεν μπορεί να προστατεύει συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά πρέπει να 
επικεντρώνεται συγκεκριμένα στα σημεία συμφόρησης. Για την ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων της αγοράς από τη ρύθμιση, η ρύθμιση θα πρέπει να περιορίζεται πάντα κατά 
κύριο λόγο στο κατώτατο επίπεδο παραγωγής αξίας.

Τροπολογία 663
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β ε) στην παράγραφο 2 το στοιχείο (α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(α) η τεχνική και οικονομική 
βιωσιμότητα της χρήσης ή της 
εγκατάστασης ανταγωνιστικών 
εγκαταστάσεων, υπό το φως του ρυθμού 
ανάπτυξης των αγορών, λαμβανομένων 
υπόψη της φύσης και του τύπου 
διασύνδεσης και της πρόσβασης,
ιδιαίτερα δε αν είναι διαθέσιμα άλλα 
προϊόντα για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης (π.χ. κενοί σωλήνες) δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται περαιτέρω 
υποχρεώσεις πρόσβασης για παράγωγα 
προϊόντα χονδρικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση δεν μπορεί να προστατεύει συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά πρέπει να 
επικεντρώνεται συγκεκριμένα στα σημεία συμφόρησης. Για την ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων της αγοράς από τη ρύθμιση, η ρύθμιση θα πρέπει να περιορίζεται πάντα κατά 
κύριο λόγο στο κατώτατο επίπεδο παραγωγής αξίας.
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Τροπολογία 664
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β ε) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το εξής:
(α) την τεχνική και οικονομική 
βιωσιμότητα της χρήσης ή της 
εγκατάστασης ανταγωνιστικών 
ευκολιών, ανάλογα με τον ρυθμό 
ανάπτυξης της αγοράς, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση και τον τύπο της 
διασύνδεσης και της πρόσβασης περί 
των οποίων πρόκειται, και, ιδιαίτερα, τη 
διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων 
πρόσβασης χονδρικής, όπως αγωγών·»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπώς, μια αναλογική προληπτική πολιτική για νέες επενδύσεις απαιτεί την επικέντρωση στη 
ρυθμισατική παρέμβαση στο αντίστοιχο σημείο συμφόρησης, με την αποφυγή προληπτικής 
ρύθμισης όταν είναι δυνατή η σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Αν αναπτύσσεται ανταγωνισμός 
σε προϊόντα ανάντη πρόσβασης (π.χ. αγωγούς), η επέκταση της ρύθμισης στο κατάντη επίπεδο 
θα πρέπει να αξιολογείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 665
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο β στ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β στ) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το εξής:
«(γ) την αρχική επένδυση του κατόχου 
της ευκολίας, έχοντας υπόψη τους 
συναφείς με την υλοποίηση της 
επένδυσης κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου 
μερισμού των κινδύνων μεταξύ των 
επιχειρήσεων που διαθέτουν πρόσβαση σε 
νέες ευκολίες."·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, οι επενδυτικοί κίνδυνοι να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 666
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο β στ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β στ) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το εξής:
«(γ) την αρχική επένδυση του κατόχου 
της ευκολίας, έχοντας υπόψη τους 
συναφείς με την υλοποίηση της 
επένδυσης κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου 
μερισμού των κινδύνων μεταξύ των 
επιχειρήσεων που διαθέτουν πρόσβαση σε 
νέες ευκολίες."·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο και χρήσιμο, οι επενδυτικοί κίνδυνοι να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 667
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο β ζ (νέο)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β ζ) στην παράγραφο 2 το στοιχείο (α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«δ) η ανάγκη μακροπρόθεσμης 
διασφάλισης του ανταγωνισμού, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την υποδομή·’

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση δεν μπορεί να προστατεύει συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά πρέπει να 
επικεντρώνεται συγκεκριμένα στα σημεία συμφόρησης. Για την ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων της αγοράς από τη ρύθμιση, η ρύθμιση θα πρέπει να περιορίζεται πάντα κατά 
κύριο λόγο στο κατώτατο επίπεδο παραγωγής αξίας.

Τροπολογία 668
Gianni De Michelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β ζ) στην παράγραφο 2, το στοιχείο (δ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(δ) η ανάγκη μακροπρόθεσμης 
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διασφάλισης του ανταγωνισμού,
ιδιαίτερα όσον αφορά την υποδομή·’

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπώς, μια αναλογική προληπτική πολιτική για νέες επενδύσεις απαιτεί την επικέντρωση στη 
ρυθμισατική παρέμβαση στο αντίστοιχο σημείο συμφόρησης, με την αποφυγή προληπτικής 
ρύθμισης όταν είναι δυνατή η σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Αν αναπτύσσεται ανταγωνισμός 
σε προϊόντα ανάντη πρόσβασης (π.χ. αγωγούς), η επέκταση της ρύθμισης στο κατάντη επίπεδο 
θα πρέπει να αξιολογείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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 τεχνικές ή 
λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλει να 
πληροί ο πάροχος ή/και οι δικαιούχοι 
αυτής της πρόσβασης εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι 
υποχρεώσεις για την τήρηση 
συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων ή
προδιαγραφών ικανοποιούν τα πρότυπα 
και τις προδιαγραφές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)’.

3. 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 τεχνικές ή 
λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλει να 
πληροί ο πάροχος ή/και οι δικαιούχοι 
αυτής της πρόσβασης εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι 
υποχρεώσεις για την τήρηση 
συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων ή 
προδιαγραφών ικανοποιούν τα πρότυπα 
και τις προδιαγραφές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο)’.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να μπορούν οι ΕΡΑ να επιβάλλουν άλλες τεχνικές προδιαγραφές πέρα από εκείνες 
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που καθορίζονται στον κατάλογο τεχνικών προτύπων που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα.

Τροπολογία 670
Alexander Alvaro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 12a
1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
να επιβάλλουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
που κρίνεται ότι διαθέτουν σημαντική 
ισχύ στην αγορά πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερά σημεία, 
υποχρέωση να προσφέρουν σε όλους τους 
διασυνδεδεμένους παρόχους δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών τηλεφωνίας 
πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσω των οποίων 
οι κλήσεις που πραγματοποιούν οι τελικοί 
χρήστες μπορούν
(α) ανά κλήση με πληκτρολόγηση 
προθέματος ή κωδικού επιλογής φορέα ή
(β) με προεπιλογή φορέα

να προωθούνται στο διασυνδεδεμένο 
πάροχο.
Στην περίπτωση της προεπιλογής φορέα, 
θα υπάρχει ευκολία για την υπέρβαση 
οποιασδήποτε προεπιλογής με την κλήση 
ενός αριθμού επιλογής φορέα.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι η τιμολόγηση για την 
πρόσβαση και τη διασύνδεση που 
σχετίζονται με την παροχή των ευκολιών 
της παρούσας παραγράφου γίνεται με 
βάση το κόστος και ότι οι τυχόν άμεσες 
επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν 
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λειτουργούν αποτρεπτικά για τη χρήση 
των ευκολιών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν στην πράξη, για νομικούς λόγους, η επιλογή φορέα και η προεπιλογή δεν καταστούν 
υποχρεωτικές, έστω και προσωρινά, τούτο θα συνεπαγόταν ανεπανόρθωτο ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα με συνακόλουθη συρρίκνωση των επενδύσεων υποδομής των ανταγωνιστών.

Τροπολογία 671
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η εθνική κανονιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την 
παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης και/ή 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των 
τελικών χρηστών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τις επενδύσεις 
που έχει πραγματοποιήσει ο φορέας 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν εύλογο 
ποσοστό απόδοσης του επενδυθέντος 
κεφαλαίου, λαμβανομένων υπόψη των 
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σχετικών κινδύνων και της ανάγκης για 
ισοκατανομή τους μεταξύ όλων των 
φορέων της αγοράς.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ρύθμιση των δικτύων πρόσβασης της επόμενης γενιάς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι σημαντικοί κίνδυνοι που συνεπάγεται η επενδυτική απόφαση. Η επένδυση είναι άκρως 
επισφαλής, και αν αποτύχει χάνεται εντελώς. Συνεπώς, η ρυθμιστική προσέγγιση πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να επιτυγχάνεται ισοκατανομή των κινδύνων μεταξύ του επενδυτή και του 
αιτούντος πρόσβαση, δεδομένου ότι διαφορετικά ο επενδυτής θα φέρει μόνος ολόκληρο τον 
επενδυτικό κίνδυνο ενώ οι τρίτοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νέο δίκτυο χωρίς κανένα 
κίνδυνο.

Τροπολογία 672
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο β (νέο)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (8β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με 
την ανάκτηση κόστους και ελέγχους 
τιμών, που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την 
παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης 
και/ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των 
τελικών χρηστών. Οι εθνικές 
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κανονιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
την επένδυση του φορέα εκμετάλλευσης 
και του επιτρέπουν έναν εύλογο 
συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς 
επενδεδυμένου κεφαλαίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τους συναφείς κινδύνους και την 
ανάγκη ισοκατανομής του επενδυτικού 
κινδύνου μεταξύ των συμμετεχόντων.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Στη ρύθμιση των δικτύων πρόσβασης της επόμενης γενιάς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
υψηλός κίνδυνος των σχετικών επενδύσεων. Για τούτο, απαιτείται η ανάλογη προσαρμογή τους 
έως τώρα συστήματος ρύθμισης, ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση μηχανισμών δίκαιου 
καταμερισμού κινδύνων μεταξύ των επενδυτών και των δικαιούχων της πρόσβασης.

Τροπολογία 673
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο γ (νέο)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος.
«1α. Αν δεν είναι δυνατή η σύναψη 
εθελοντικών εμπορικών συμφωνιών, και 
στο βαθμό που δεν είναι δυνατός, για 
οικονομικούς λόγους, ο ανταγωνισμός 
στην υποδομή, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να επιβάλει ρυθμίσεις στην 
πρόσβαση στα δίκτυα πρόσβασης νέας 
γενιάς, εφόσον διασφαλίζεται ότι οι 
δικαιούχοι αναλαμβάνουν δίκαιο μερίδιο 
του επενδυτικού κινδύνου. Οι συμβάσεις 
μερισμού κινδύνου μπορεί να προβλέπουν 
είτε την εξαρχής καταβολή προσαύξησης 
για την κάλυψη του κινδύνου σε σχέση με 
συγκεκριμένες δυνατότητες πρόσβασης 
σε ορισμένες περιοχές ή να έχουν τη 
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μορφή μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
αγοράς με καθορισμένες ελάχιστες 
ποσότητες αγοράς για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις 
χωρίς ελάχιστες ποσότητες είναι δυνατό 
να περιλαμβάνουν προσαύξηση κινδύνου, 
η οποία θα καλύπτει τον επενδυτικό 
κίνδυνο που επωμίζεται ο επενδυτής με 
βάση την υπόθεση ότι ο πλήρης 
επενδυτικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από 
τον επενδυτή. Οι έλεγχοι τιμών για 
τέτοιες μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
παρ. 6 της παρούσας οδηγίας. Η διάρκεια 
των μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
πρόσβασης πρέπει να καθορίζεται με 
γνώμονα το χρόνο που απαιτείται για την 
απόσβεση του επενδυτικού κόστους στις 
νέες αγορές.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Στη ρύθμιση των δικτύων πρόσβασης της επόμενης γενιάς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
υψηλός κίνδυνος των σχετικών επενδύσεων. Για τούτο, απαιτείται η ανάλογη προσαρμογή τους 
έως τώρα συστήματος ρύθμισης, ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση μηχανισμών δίκαιου 
καταμερισμού κινδύνων μεταξύ των επενδυτών και των δικαιούχων της πρόσβασης.

Τροπολογία 674
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Εάν δεν είναι δυνατή η σύναψη 
εθελοντικής εμπορικής συμφωνίας μια 
εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
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ρυθμίσει την πρόσβαση στα δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς διασφαλίζοντας 
παράλληλα  ότι οι αιτούντες πρόσβαση 
επωμίζονται εύλογο μερίδιο του κινδύνου 
που αναλαμβάνει ο φορέας 
εκμετάλλευσης που πραγματοποιεί την 
επένδυση. Οι συμβάσεις επιμερισμού του 
κινδύνου είναι δυνατό είτε να 
περιλαμβάνουν προκαταβολή που θα 
καλύπτει το ασφάλιστρο κινδύνου για 
ορισμένο αριθμό προσβάσεων σε 
συγκεκριμένες περιοχές ή να έχουν την 
μορφή μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
πρόσβασης με ελάχιστες ποσότητες για 
δεδομένες χρονικές περιόδους. Οι 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις χωρίς 
ελάχιστες ποσότητες περιλαμβάνουν 
πριμοδότηση τιμής, η οποία θα καλύπτει 
τον επενδυτικό κίνδυνο που επωμίζεται ο 
επενδυτής με βάση την υπόθεση ότι ο 
πλήρης επενδυτικός κίνδυνος
αναλαμβάνεται από τον τελευταίο. Οι 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις πρόσβασης 
αντανακλούν την χρονική περίοδο που 
είναι αναγκαία για την απόσβεση του 
επενδυτικού κόστους στις νέες αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ρύθμιση των δικτύων πρόσβασης της επόμενης γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι σημαντικοί κίνδυνοι που συνεπάγεται η επενδυτική απόφαση. Η επένδυση είναι άκρως 
επισφαλής, και αν αποτύχει χάνεται εντελώς. Συνεπώς, η ρυθμιστική προσέγγιση πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να επιτυγχάνεται ισοκατανομή των κινδύνων μεταξύ του επενδυτή και του 
αιτούντος πρόσβαση, δεδομένου ότι διαφορετικά ο επενδυτής θα φέρει μόνος ολόκληρο τον 
επενδυτικό κίνδυνο ενώ οι τρίτοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νέο δίκτυο χωρίς κανένα 
κίνδυνο.



PE407.731v01-00 66/107 AM\726891EL.doc

EL

Τροπολογία 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Προκειμένου να προωθηθεί η 
δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε 
νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας, πρέπει 
κατά τον καθορισμό των τελών 
πρόσβασης να προβλέπεται ότι η εταιρεία 
που παρέχει την πρόσβαση θα έχει 
απόδοση που να αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο κόστος κεφαλαίου που αφορά την 
επένδυση και τους ειδικούς κινδύνους της 
επένδυσης».

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 676
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (8γ) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Προκειμένου να προωθηθεί η 
δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε 
νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας, πρέπει 
κατά τον καθορισμό των τελών 
πρόσβασης να προβλέπεται ότι η εταιρεία 
που παρέχει την πρόσβαση θα έχει 
απόδοση που να αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο κόστος κεφαλαίου που αφορά την 
επένδυση και τους ειδικούς κινδύνους της 
επένδυσης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βασικό ζητούμενο για τα ερχόμενα χρόνια είναι η παροχή κατάλληλων κινήτρων για 
επενδύσεις σε νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας που θα υποστηρίξουν την καινοτομία σε πλούσιες 
σε περιεχόμενο υπηρεσίες διαδικτύου.

Τροπολογία 677
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Κατά τη ρύθμιση της πρόσβασης 
στα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι οι αιτούντες πρόσβαση επωμίζονται 
εύλογο μερίδιο του κινδύνου που 
αναλαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης 
που πραγματοποιεί την επένδυση. Οι 
συμβάσεις επιμερισμού του κινδύνου 
είναι δυνατό είτε να περιλαμβάνουν 
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προκαταβολή που θα καλύπτει το 
ασφάλιστρο κινδύνου για ορισμένο 
αριθμό προσβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιοχές ή να έχουν την μορφή 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων πρόσβασης 
με ελάχιστες ποσότητες για δεδομένες 
χρονικές περιόδους. Οι βραχυπρόθεσμες 
συμβάσεις χωρίς ελάχιστες ποσότητες 
περιλαμβάνουν πριμοδότηση τιμής, η 
οποία θα καλύπτει τον επενδυτικό 
κίνδυνο που επωμίζεται ο επενδυτής με 
βάση την υπόθεση ότι ο πλήρης 
επενδυτικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από 
τον τελευταίο. Οι τιμές πρόσβασης για 
τέτοιες μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις είναι δυνατόν 
να ρυθμίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4. Οι μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις πρόσβασης αντανακλούν την 
χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για 
την απόσβεση του επενδυτικού κόστους 
στις νέες αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 13 παρ. 1 α καθιερώνεται (σε συνδυασμό με την παράγραφο 4α) προαιρετικό 
πρότυπο το οποίο κάνει διάκριση μεταξύ συμβάσεων μερισμού κινδύνου και βραχυπρόθεσμων 
συμβάσεων με ασφάλιστρο κινδύνου. Στόχος είναι να συνδυαστούν επενδυτικά κίνητρα με 
δυνατότητες πρόσβασης για τους αιτούντες πρόσβαση, έτσι ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να 
μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη σύμβαση πρόσβασης για το επιχειρηματικό μοντέλο τους. 
Το νέο καθεστώς πρόσβασης παρέχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές και 
ευελιξία για τους αιτούντες πρόσβαση.

Τροπολογία 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 δ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8δ) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1β Εάν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
ρυθμίζει την πρόσβαση στα δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς, μπορεί να 
επιβάλλει στους αιτούντες πρόσβαση να 
επωμίζονται εύλογο μερίδιο του κινδύνου 
που αναλαμβάνει ο φορέας 
εκμετάλλευσης που πραγματοποιεί την 
επένδυση. Οι συμβάσεις επιμερισμού του 
κινδύνου είναι δυνατό να περιλαμβάνουν 
προκαταβολή που θα καλύπτει το 
ασφάλιστρο κινδύνου για ορισμένο 
αριθμό προσβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιοχές ή να έχουν την μορφή 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων πρόσβασης 
με ελάχιστες ποσότητες για δεδομένες 
χρονικές περιόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ρύθμιση των NGN είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η 
επενδυτική απόφαση. Ο επιμερισμός του κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί, επιτρέποντας την 
πρόσβαση με βάση προκαταβολή ή μακροπρόθεσμες συμβάσεις πρόσβασης με ελάχιστες 
ποσότητες αγοράς. Οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις χωρίς ελάχιστες ποσότητες είναι δυνατό να 
περιλαμβάνουν πριμοδότηση τιμής, η οποία θα καλύπτει τον επενδυτικό κίνδυνο που επωμίζεται 
ο επενδυτής με βάση την υπόθεση ότι ο πλήρης επενδυτικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από τον 
επενδυτή. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις πρόσβασης είναι δυνατό να αντανακλούν την χρονική 
περίοδο που είναι αναγκαία για την απόσβεση του επενδυτικού κόστους στις νέες αγορές.

Τροπολογία 679
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 ε (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8ε) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"4α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι η ρύθμιση των τιμών 
πρόσβασης για μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μερισμού κινδύνου είναι 
σύμφωνες με το μακροπρόθεσμο 
σωρευτικό κόστος ενός αποδοτικού 
φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τον υπολογιζόμενο βαθμό 
διείσδυσης του φορέα εκμετάλλευσης σε 
νέες αγορές και το γεγονός ότι οι τιμές 
πρόσβασης για βραχυπρόθεσμες 
συμβάσεις περιλαμβάνουν ασφάλιστρο 
κινδύνου. Το ασφάλιστρο κινδύνου 
καταργείται σταδιακά με την αυξανόμενη 
διείσδυση στην αγορά νέας πρόσβασης. 
Οι δοκιμές συρρίκνωσης περιθωρίου δεν 
εφαρμόζονται σε βραχυπρόθεσμες 
συμβάσεις αν χρεώνεται ασφάλιστρο 
κινδύνου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 4 γίνεται διάκριση μεταξύ των τιμών πρόσβασης για συμβάσεις μερισμού 
κόστους και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις. Οι δοκιμές συρρίκνωσης περιθωρίου εφαρμόζονται 
στην περίπτωση συμβάσεων μερισμού κινδύνου αλλά όχι και για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, 
διαφορετικά οι επενδυτές χάνουν την αναγκαία ευελιξία για τον καθορισμό τιμών διείσδυσης.  
Οι τιμές διείσδυσης πρέπει να αντανακλούν τη διαδικασία της μάθησης του πώς γίνονται 
αποδεκτά νέα προϊόντα· Οποιαδήποτε ρύθμιση δεν θα επέτρεπε ευελιξία στις τιμές διείσδυσης 
θα ήταν αντιπαραγωγική.

Τροπολογία 680
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο ε (νέο)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 4α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8ε) στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος.
«4α. Σε περίπτωση ρύθμισης των τιμών 
πρόσβασης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να επιτρέπουν στον υπόχρεο φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει επίσης 
υπόψη στον υπολογισμό στοιχεία κόστους 
που υπερβαίνουν το μακροπρόθεσμο 
σωρευτικό κόστος ενός αποδοτικού 
φορέα εκμετάλλευσης, εφόσον τα στοιχεία 
αυτά επιβάλλονται από το νόμο ή είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένα. Στα στοιχεία 
αυτά συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα 
στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για 
τη λειτουργία ενός συμβατικού δικτύου 
παράλληλα με ένα δίκτυο νέας γενιάς, 
εφόσον προάγουν το βιώσιμο 
ανταγωνισμό ή αυξάνουν τα οφέλη για 
τους καταναλωτές.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Στη ρύθμιση των δικτύων πρόσβασης της επόμενης γενιάς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
υψηλός κίνδυνος των σχετικών επενδύσεων. Για τούτο, απαιτείται η ανάλογη προσαρμογή τους 
έως τώρα συστήματος ρύθμισης, ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση μηχανισμών δίκαιου 
καταμερισμού κινδύνων μεταξύ των επενδυτών και των δικαιούχων της πρόσβασης.

Τροπολογία 681
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο στ (νέο)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8στ) στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος.
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«4β. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι η ρύθμιση των τιμών 
πρόσβασης για μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις πρόσβασης γίνεται με βάση το 
μακροπρόθεσμο συγκεντρωτικό κόστος 
ενός αποδοτικού φορέα εκμετάλλευσης, 
ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη το 
βαθμό διείσδυσης νέων συμμετεχόντων 
στην αγορά όπως τον υπολογίζει ο φορέας 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβάνοντας ένα 
συντελεστή κινδύνου. Οι συντελεστές 
κινδύνου φθίνουν με την αυξανόμενη 
είσοδο νέων συμμετεχόντων στις αγορές, 
π.χ. την αυξανόμενη διείσδυση με 
συνδέσεις επόμενης γενιάς. Για το 
διάστημα αυτό οι τιμές χονδρικής 
επιτρέπεται να ορίζονται υψηλότερο 
επίπεδο από τα τιμολόγια των τελικών 
πελατών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη ρύθμιση των δικτύων πρόσβασης της επόμενης γενιάς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
υψηλός κίνδυνος των σχετικών επενδύσεων. Για τούτο, απαιτείται η ανάλογη προσαρμογή τους 
έως τώρα συστήματος ρύθμισης, ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση μηχανισμών δίκαιου 
καταμερισμού κινδύνων μεταξύ των επενδυτών και των δικαιούχων της πρόσβασης.

Τροπολογία 682
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a διαγράφεται
Λειτουργικός διαχωρισμός

1. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3, να επιβάλει υποχρέωση σε 
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καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την χονδρική παροχή 
προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή 
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα 
προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες 
πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων στην θυγατρική 
εταιρία, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμης υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.
2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο 
περιλαμβάνει :
(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή 
κατάλληλων υποχρεώσεων μεταξύ των 
οριζόμενων στα άρθρα 913 για την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
έπειτα από συντονισμένη ανάλυση των 
σχετικών αγορών σύμφωνα με την 
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που 
ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) έχει 
αποτύχει και ότι θα συνεχίσει σε σταθερή 
βάση να αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά 
και επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας 
της αγοράς·
(β) ανάλυση του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στα κίνητρα της 
επιχείρησης για επένδυση στο δίκτυό της, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
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αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·
(γ) σχέδιο του προτεινόμενου μέτρου.
3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
(α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο 
του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως 
το νομικό καθεστώς της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας·
(β) προσδιορισμό των στοιχείων 
ενεργητικού της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και 
των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα 
προμηθεύει η εν λόγω οντότητα·
(γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
προσωπικού που απασχολείται από την 
χωριστή επιχειρηματική οντότητα, και 
την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·
(δ) κανόνες για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·
(ε) κανόνες για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας επιχειρησιακών διαδικασιών, 
ιδίως έναντι άλλων ενδιαφερομένων·
(στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης 
ετήσιας έκθεσης.
4. Έπειτα από την απόφαση της 
Επιτροπής για το σχέδιο μέτρου που 
ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των 
διάφορων αγορών που σχετίζονται με το 
δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Με 
βάση την αξιολόγησή της, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επιβάλει, διατηρεί, 
τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί 
λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να 
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υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9–
13 σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου 
έχει καθοριστεί ως διαθέτουσα 
σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 
8.

Or. en

Τροπολογία 683
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παρ. 9
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a Διαγράφεται

Λειτουργικός διαχωρισμός

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

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

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο 
περιλαμβάνει :

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

β) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου 
στην ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση 
καθώς και στα κίνητρα της επιχείρησης 
για επένδυση στο δίκτυό της, καθώς και 
σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·

γ) σχέδιο του προτεινόμενου μέτρου.

3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο 
του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως 
το νομικό καθεστώς της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας·

β) προσδιορισμό των στοιχείων 
ενεργητικού της χωριστής 
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επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και 
των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα 
προμηθεύει η εν λόγω οντότητα·

γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
προσωπικού που απασχολείται από την 
χωριστή επιχειρηματική οντότητα, και 
την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·

δ) κανόνες για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·

ε) κανόνες για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας επιχειρησιακών διαδικασιών, 
ιδίως έναντι άλλων ενδιαφερομένων·

στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης 
ετήσιας έκθεσης.

4. Έπειτα από την απόφαση της 
Επιτροπής για το σχέδιο μέτρου που 
ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των 
διάφορων αγορών που σχετίζονται με το 
δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Με 
βάση την αξιολόγησή της, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επιβάλει, διατηρεί, 
τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί 
λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να 
υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9–
13 σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου 
έχει καθοριστεί ως διαθέτουσα 
σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 
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8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών 
συνιστά μαζική και δυσανάλογη επέμβαση στα δικαιώματα των επιχειρήσεων. Τέτοιο μέσο για 
την εξασφάλιση ανταγωνισμού θα ήταν ωστόσο αναγκαίο μόνο αν είχε αποτύχει ή κινδύνευε να 
αποτύχει η έως τώρα ρύθμιση των αγορών πρόσβασης. Κάτι τέτοιο δεν έχει διαπιστωθεί ούτε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, οι ρυθμίσεις που ισχύουν έως τώρα εγγυώνται επαρκή 
πρόσβαση ανταγωνιστών στην υποδομή των διαχειριστών δικτύων με σημαντική ισχύ στην 
αγορά. Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει επομένως να απορριφθεί. 

Τροπολογία 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/EΚ
Άρθρο 13α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α Διαγράφεται
Λειτουργικός διαχωρισμός

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο δεν είναι αναγκαίο δεδομένου ότι το τρέχον πλαίσιο προσφέρει ήδη επαρκή νομική 
βάση για να μπορούν οι ΕΡΑ να επιβάλλουν το λειτουργικό διαχωρισμό (άρθρο 8, παρ. 3 της 
οδηγίας για την πρόσβαση). Επίσης, η δυνατότητα αυτή ήδη έχει καλυφθεί στη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού. Τέλος, από πρακτική άποψη, αφού υπάρχει ήδη η δυνατότητα, η συμπερίληψή 
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της θα μπορούσε να αποτελέσει αρνητικό μήνυμα στον τομέα σε μια περίοδο που απαιτείται να 
τεθούν σε λειτουργία τα δίκτυα νέας γενιάς και, κατά συνέπεια, χρειάζονται οι σχετικές 
επενδύσεις.

Τροπολογία 685
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παρ. 9
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a Διαγράφεται
Λειτουργικός διαχωρισμός

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως νομικό μέσο. Αν θεσπιστεί, 
είναι δύσκολο να καταργηθεί ξανά. Μπορεί να οδηγήσει σε επαναφορά του μονοπωλίου στην 
πρόσβαση στο δίκτυο και μονιμοποίηση της ρύθμισης·  ο διαχωρισμός εμποδίζει τις επενδυτικές 
αποφάσεις στις καθετοποιημένες επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης βεβαιότητας στο σχεδιασμό, και 
δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης υψηλής ταχύτητας της επόμενης γενιάς.



PE407.731v01-00 84/107 AM\726891EL.doc

EL

Τροπολογία 686
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a διαγράφεται
Λειτουργικός διαχωρισμός

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

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

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο 
περιλαμβάνει :
(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή 
κατάλληλων υποχρεώσεων μεταξύ των 
οριζόμενων στα άρθρα 913 για την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
έπειτα από συντονισμένη ανάλυση των 
σχετικών αγορών σύμφωνα με την 
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που 
ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
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2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) έχει 
αποτύχει και ότι θα συνεχίσει σε σταθερή 
βάση να αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά 
και επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας 
της αγοράς·

(β) ανάλυση του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στα κίνητρα της 
επιχείρησης για επένδυση στο δίκτυό της, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·

(γ)σχέδιο του προτεινόμενου μέτρου.

3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο 
του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως 
το νομικό καθεστώς της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας·

(β) προσδιορισμό των στοιχείων 
ενεργητικού της χωριστής 
επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και 
των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα 
προμηθεύει η εν λόγω οντότητα·

(γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
προσωπικού που απασχολείται από την 
χωριστή επιχειρηματική οντότητα, και 
την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·

(δ) κανόνες για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·

(ε) κανόνες για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας επιχειρησιακών διαδικασιών, 
ιδίως έναντι άλλων ενδιαφερομένων·
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(στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης 
ετήσιας έκθεσης.

4. Έπειτα από την απόφαση της 
Επιτροπής για το σχέδιο μέτρου που 
ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των 
διάφορων αγορών που σχετίζονται με το 
δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Με 
βάση την αξιολόγησή της, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επιβάλει, διατηρεί, 
τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί 
λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να 
υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9–
13 σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου 
έχει καθοριστεί ως διαθέτουσα 
σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 
8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός είναι προχωρημένο μέσο, κατάλληλο για κορεσμένες αγορές. Θα 
αποτελέσει αντικίνητρο για επενδύσεις κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων σε νέα δίκτυα ή 
αναβάθμιση υπαρχόντων δικτύων και θα επηρεάσει επομένως αρνητικά την ανάπτυξη των 
δικτύων πρόσβασης υψηλής ταχύτητας νέας γενιάς Αντί του λειτουργικού διαχωρισμού, θα 
πρέπει να υπάρχουν σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές για τις ΕΡΑ μέσω του BERT, για 
μεγαλύτερη διαφάνεια στο διαχωρισμό τοπικού βρόχου, που προβλέπεται ούτως ή άλλων στο 
τρέχον πλαίσιο.
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Τροπολογία 687
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3, να επιβάλει υποχρέωση σε 
καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την χονδρική παροχή 
προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή 
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα. Η 
παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή μόνο αν 
υπάρχουν χρόνια προβλήματα
ανταγωνισμού στην αγορά.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του άρθρου 
13α(1).

Τροπολογία 689
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 690
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

χονδρική παροχή προϊόντων πρόσβασης σε 
επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί 
ανεξάρτητα.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός θα πρέπει να αποτελεί έκτακτο μέτρο. Σε τομείς όπου η διείσδυση 
των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας είναι πολύ χαμηλή, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων.

Τροπολογία 691
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 692
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα 
προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες 
πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων στην θυγατρική 
εταιρία, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμης υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να επιβάλουν υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού σε αγορές στις 
οποίες δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην 
πρόσβαση των τελικών καταναλωτών 
στην υποδομή και ο βαθμός διείσδυσης 
των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας 
είναι πολύ χαμηλός, μόνο όμως εφόσον 
έχουν αποτύχει όλα τα άλλα μέτρα 
ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός θα πρέπει να αποτελεί έκτακτο μέτρο. Σε τομείς όπου η διείσδυση 
των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας είναι πολύ χαμηλή, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων.

Τροπολογία 693
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων στα 
άρθρα 913 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων στα 
άρθρα 913 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 
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από συντονισμένη ανάλυση των σχετικών 
αγορών σύμφωνα με την διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο) έχει αποτύχει και ότι θα συνεχίσει 
σε σταθερή βάση να αποτυγχάνει την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
και ότι σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά και 
επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας της 
αγοράς·

από συντονισμένη ανάλυση των σχετικών 
αγορών σύμφωνα με την διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο) έχει αποτύχει και ότι θα συνεχίσει 
σε σταθερή βάση να αποτυγχάνει την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
σε επίπεδο λιανικής και ότι σε διάφορες 
από τις εν λόγω αγορές προϊόντων έχουν 
εντοπιστεί σημαντικά και επίμονα 
προβλήματα ανταγωνισμού/περιπτώσεις 
αποτυχίας της αγοράς, ιδιαίτερα δε χρόνια 
αδυναμία ουσιαστικής επίτευξης 
αμεροληψίας σε διάφορες από τις 
σχετικές αγορές.

Or. en

Τροπολογία 694
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιβολή 
κατάλληλων υποχρεώσεων από εκείνες 
που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως 13, 
λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες 
πρακτικές των ευρωπαϊκών εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, και έχει περάσει 
επαρκής χρόνος ώστε τα μέτρα αυτά να 
εφαρμοστούν πλήρως·

Or. en
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Τροπολογία 695
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παρ. 9
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α, παράγραφος 2 – στοιχεία αβ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) Οι προοπτικές ανάπτυξης 
ανταγωνισμού στην υποδομή μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα είναι 
μηδαμινές.

Or. en

Τροπολογία 696
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α - παράγραφος 2- σημείο αγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αγ) η ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
αποδείξει ότι το κόστος της υποχρέωσης 
που επιβάλλεται στην επιχείρηση, 
συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στη ρυθμιστική αρχή, στα 
κίνητρα προς την επιχείρηση να 
επενδύσει στο δίκτυο, στους άλλους 
ενδιαφερομένους και, ιδιαίτερα, στον 
ανταγωνισμό για την υποδομή, καθώς και 
οι ενδεχόμενες συνακόλουθες επιπτώσεις 
τους καταναλωτές είναι σημαντικά 
μικρότερο από τα αντίστοιχα 
πλεονεκτήματα·

Or. en
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Τροπολογία 697
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 698
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο 
περιλαμβάνει :

2. Η διαχωρισμένη επιχειρησιακή μονάδα 
προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες 
πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων στη μητρική 
επιχείρηση, με τα ίδια χρονικά 
περιθώρια, όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμης υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.

Or. en
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Τροπολογία 699
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13α - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτημα στην Επιτροπή, το οποίο
περιλαμβάνει :

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
πρόταση στην Επιτροπή, η οποία
περιλαμβάνει :

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σοβαρές οικονομικές στενωπούς, ο λειτουργικός διαχωρισμός θα πρέπει να είναι στη 
διάθεση των ΕΡΑ ως επανορθωτικό μέτρο και θα λειτουργούσε ως κίνητρο προς τους 
υπάρχοντες φορείς για να προσφέρουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Αν, ωστόσο, οι ΕΡΑ πρέπει 
να αποδεικνύουν ότι ο ανταγωνισμός έχει αποτύχει σε μόνιμη και διαρκή βάση πριν προτείνουν 
λειτουργικό διαχωρισμό, τούτο θα προκαλούσε αναίτια καθυστέρηση στη δημιουργία 
ανταγωνιστικής αγοράς.  Θα καθιστούσε, επομένως, το λειτουργικό διαχωρισμό κυριολεκτικά 
απρόσιτο στις ΕΡΑ.

Τροπολογία 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων 
στα άρθρα 9-13 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 
από συντονισμένη ανάλυση των σχετικών 
αγορών σύμφωνα με την διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 

(α) τεκμηρίωση ότι σε διάφορες αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά και 
επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας της 
αγοράς, και ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα 
συνιστούσε το πλέον αποτελεσματικό 
μέτρο για την επιβολή διορθωτικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση τέτοιων 
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(οδηγία πλαίσιο) έχει αποτύχει και ότι θα 
συνεχίσει σε σταθερή βάση να 
αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά και 
επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας της 
αγοράς·

προβλημάτων και αποτυχιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να αποτελέσει μέσο που θα απλουστεύσει την 
επιβολή από την Αρχής και το φορέα εκμετάλλευσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις 
ρυθμιστικές αρχές να κάνουν χρήση του μέτρου αυτού σε μια μακρόπνοη βάση (σε περιπτώσεις 
σοβαρών και μακροχρόνιων εμποδίων) και όχι μόνο μετά από μια μακροχρόνια αποτυχία της 
επιβολής, πράγμα που σημαίνει ότι τα επανορθωτικά μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά 
επί μακρό χρονικό διάστημα (και ως εκ τούτου ο ανταγωνισμός δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί). 
Είναι σημαντική μια αναφορά στον "αποτελεσματικό" ανταγωνισμό, εφόσον θα μπορούσε να 
υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός στην υποδομή, χωρίς αυτός να είναι αρκετός για μια 
αποτελεσματική συγκράτηση του δεσπόζοντος φορέως (όπως στο ΗΒ).

Τροπολογία 701
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων 
στα άρθρα 913 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 
από συντονισμένη ανάλυση των σχετικών 
αγορών σύμφωνα με την διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο) έχει αποτύχει και ότι θα 

(α) τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
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συνεχίσει σε σταθερή βάση να 
αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
σε διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά 
και επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 702
Mary Honeyball

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων στα 
άρθρα 913 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 
από συντονισμένη ανάλυση των σχετικών 
αγορών σύμφωνα με την διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο) έχει αποτύχει και ότι θα 
συνεχίσει σε σταθερή βάση να 
αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι σε 
διάφορες από τις εν λόγω αγορές 
προϊόντων έχουν εντοπιστεί σημαντικά 
και επίμονα προβλήματα 
ανταγωνισμού/περιπτώσεις αποτυχίας 
της αγοράς·

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή 
κατάλληλων υποχρεώσεων μεταξύ των 
οριζόμενων στα άρθρα 913 για την 
επίτευξη αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού έπειτα από συντονισμένη 
ανάλυση των σχετικών αγορών έχει 
αποτύχει και ότι θα συνεχίσει σε 
σταθερή βάση να αποτυγχάνει την 
επίτευξη αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και ότι το συγκεκριμένο 
μέτρο θα αποτελούσε το πλέον 
ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέτρο 
για την επιβολή σχετικών διορθωτικών 
μέτρων ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σοβαρές οικονομικές στενωπούς, ο λειτουργικός διαχωρισμός θα πρέπει να είναι στη 
διάθεση των ΕΡΑ ως επανορθωτικό μέτρο και θα λειτουργούσε ως κίνητρο προς τους 
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υπάρχοντες φορείς για να προσφέρουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Αν, ωστόσο, οι ΕΡΑ πρέπει 
να αποδεικνύουν ότι ο ανταγωνισμός έχει αποτύχει σε μόνιμη και διαρκή βάση πριν προτείνουν 
λειτουργικό διαχωρισμό, τούτο θα προκαλούσε αναίτια καθυστέρηση στη δημιουργία 
ανταγωνιστικής αγοράς.  Θα καθιστούσε, επομένως, το λειτουργικό διαχωρισμό κυριολεκτικά 
απρόσιτο στις ΕΡΑ.

Τροπολογία 703
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τεκμηρίωση ότι η επιβολή κατάλληλων 
υποχρεώσεων μεταξύ των οριζόμενων στα 
άρθρα 9-13 για την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού έπειτα 
από ανάλυση της σχετικής αγοράς
σύμφωνα με την διαδικασία ανάλυσης της 
αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) έχει 
αποτύχει και ότι θα  δεν θα επιλύσει τα 
προβλήματα του ανταγωνισμού στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται ύστατο επανορθωτικό μέτρο αφού έχει 
αποτύχει οτιδήποτε άλλο, και οι αγορές έχουν γίνει μονοπωλιακές, αλλά ως επανορθωτικό 
μέτρο που εφαρμόζεται αν προσφέρει ουσιαστική και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα του 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει τη ΕΡΑ. Ο λόγος για τη διαγραφή της παραγράφου β είναι ότι, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 της οδηγίας πλαισίου, ισχύει ήδη υποχρέωση να υπάρχει 
διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να αποφασίζονται αναλογικά μέτρα 
που να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικοοικονομική ανάλυση.



PE407.731v01-00 98/107 AM\726891EL.doc

EL

Τροπολογία 704
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανάλυση του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στα κίνητρα της 
επιχείρησης για επένδυση στο δίκτυό της, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου 
στην ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση 
καθώς και στα κίνητρα της επιχείρησης 
για επένδυση στο δίκτυό της, καθώς και 
σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·

(β) ανάλυση κόστους/οφέλους του μέτρου, 
συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στις επενδύσεις, 
στον ανταγωνισμό και στους 
καταναλωτές

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να αποτελέσει μέσο που θα απλουστεύσει την 
επιβολή από την Αρχής και το φορέα εκμετάλλευσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις 
ρυθμιστικές αρχές να κάνουν χρήση του μέτρου αυτού σε μια μακρόπνοη βάση (σε περιπτώσεις 
σοβαρών και μακροχρόνιων εμποδίων) και όχι μόνο μετά από μια μακροχρόνια αποτυχία της 
επιβολής, πράγμα που σημαίνει ότι τα επανορθωτικά μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά 
επί μακρό χρονικό διάστημα (και ως εκ τούτου ο ανταγωνισμός δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί). 
Είναι σημαντική μια αναφορά στον "αποτελεσματικό" ανταγωνισμό, εφόσον θα μπορούσε να 
υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός στην υποδομή, χωρίς αυτός να είναι αρκετός για μια 
αποτελεσματική συγκράτηση του δεσπόζοντος φορέως (όπως στο ΗΒ).

Τροπολογία 706
Mary Honeyball

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου 
στην ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση 
καθώς και στα κίνητρα της επιχείρησης 
για επένδυση στο δίκτυό της, καθώς και 
σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·

(β) ανάλυση κόστους/οφέλους του μέτρου, 
συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στις επενδύσεις, 
στον ανταγωνισμό και στους 
καταναλωτές

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σοβαρές οικονομικές στενωπούς, ο λειτουργικός διαχωρισμός θα πρέπει να είναι στη 
διάθεση των ΕΡΑ ως επανορθωτικό μέτρο και θα λειτουργούσε ως κίνητρο προς τους 
υπάρχοντες φορείς για να προσφέρουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Αν, ωστόσο, οι ΕΡΑ πρέπει 
να αποδεικνύουν ότι ο ανταγωνισμός έχει αποτύχει σε μόνιμη και διαρκή βάση πριν προτείνουν 
λειτουργικό διαχωρισμό, τούτο θα προκαλούσε αναίτια καθυστέρηση στη δημιουργία 
ανταγωνιστικής αγοράς.  Θα καθιστούσε, επομένως, το λειτουργικό διαχωρισμό κυριολεκτικά 
απρόσιτο στις ΕΡΑ.
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Τροπολογία 707
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανάλυση του αναμενόμενου 
αντίκτυπου στην ρυθμιστική αρχή, στην 
επιχείρηση καθώς και στα κίνητρα της 
επιχείρησης για επένδυση στο δίκτυό της, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων στους καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λειτουργικός διαχωρισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται ύστατο επανορθωτικό μέτρο αφού έχει 
αποτύχει οτιδήποτε άλλο, και οι αγορές έχουν γίνει μονοπωλιακές, αλλά ως επανορθωτικό 
μέτρο που εφαρμόζεται αν προσφέρει ουσιαστική και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα του 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει τη ΕΡΑ. Ο λόγος για τη διαγραφή της παραγράφου β είναι ότι, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 της οδηγίας πλαισίου, ισχύει ήδη υποχρέωση να υπάρχει 
διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να αποφασίζονται αναλογικά μέτρα 
που να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

Τροπολογία 708
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σχέδιο του προτεινόμενου μέτρου. διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 709
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παρ. 9
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β Διαγράφεται
Εθελούσιος διαχωρισμός από 
καθετοποιημένη επιχείρηση

1. Επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως 
διαθέτουσες σημαντική ισχύ σε μία ή 
περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα 
με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο) ενημερώνουν την εθνική 
ρυθμιστική αρχή εκ των προτέρων 
εφόσον προτίθενται να μεταβιβάσουν 
στοιχεία του τοπικού δικτύου πρόσβασής 
τους ή σημαντικό μέρος τους σε χωριστή 
νομική οντότητα υπό διαφορετική 
ιδιοκτησία, ή να καθιερώσουν χωριστή 
επιχειρηματική οντότητα για την παροχή 
πλήρως ισότιμων προϊόντων πρόσβασης 
σε όλους τους παρόχους λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων και των δικών της 
τμημάτων λιανικής.

2. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αξιολογεί το 
αποτέλεσμα της σκοπούμενης μεταβίβασης 
υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
βάσει της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο).
Για τον σκοπό αυτό, η εθνική ρυθμιστική 
αρχή διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των 
διάφορων αγορών που σχετίζονται με το 
δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με την 
διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
Με βάση την αξιολόγησή της, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή επιβάλει, διατηρεί, 
τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 
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2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
3. Η νομικά ή/και λειτουργικά χωριστή 
επιχειρηματική οντότητα μπορεί να 
υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 9-13 σε 
οποιαδήποτε συγκεκριμένη αγορά όπου έχει 
οριστεί ως διαθέτουσα σημαντική ισχύ 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ή 
οποιασδήποτε άλλη υποχρέωση που έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3 του άρθρου 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προαιρετική αγορά δικτύων δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Οι 
πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των ισχυουσών 
εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων περί ανταγωνισμού. Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να 
απορριφθεί στο συγκεκριμένο σημείο.

Τροπολογία 710
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 10α (νέα)
οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 19α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 19α
Λήξη ισχύος

Η ισχύς των άρθρων 8 έως 13 λήγει την 
1η Ιανουαρίου 2014."

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η αναθεώρηση της μετάβασης από την προληπτική ρύθμιση στη γενική 
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νομοθεσία περί ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μετά από μία πενταετία.

Τροπολογία 711
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10 β (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ – εισαγωγή - σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Στην εισαγωγή του παραρτήματος 
ΙΙ, το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως 
εξής:

(α) "Τοπικός υποβρόχος": φυσικό 
κύκλωμα που συνδέει το σημείο 
τερματισμού του δικτύου […] με 
κεντρικό κατανεμητή ή με 
καθορισμένο ενδιάμεσο σημείο 
πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
όπου μπορεί από τεχνική άποψη να 
υπάρξει πρόσβαση στη σύνδεση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναπροσαρμόζει την περιγραφή της πρόσβασης που απορρέει από κυρίαρχη θέση 
στον τοπικό βρόχο στην οδηγία για την πρόσβαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική 
ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν 
εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες 
και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική 
καταλληλότητα του πλαισίου.

Τροπολογία 712
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10 γ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ – εισαγωγή - σημείο γ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10γ) Στην εισαγωγή του παραρτήματος 
ΙΙ, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται ως εξής:

«(γ) "πλήρως αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" η 
παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο 
του κοινοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει τη 
χρήση της πλήρους δυναμικότητας της 
υποδομής του δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία Hökmark στο παράρτημα II – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α.

Τροπολογία 713
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10 δ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ, εισαγωγή, στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10γ) Στην εισαγωγή του παραρτήματος 
ΙΙ, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται ως 
εξής:
«(δ) "μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο" η παροχή σε δικαιούχο 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον 
τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει 
τη χρήση καθορισμένου τμήματος της 
δυναμικότητας της υποδομής του 
δικτύου, όπως μέρους των διαθέσιμων 
συχνοτήτων ή μηκών κύματος, για 
παράδειγμα της μη φωνητικής περιοχής 
του φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού 
ζεύγους μεταλλικών αγωγών. [...]"
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία Hökmark στο παράρτημα II – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α.

Τροπολογία 714
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10 ε (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ – εισαγωγή– στοιχείο (δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ε) Στην εισαγωγή του παραρτήματος 
ΙΙ προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

"(δα) “ευρυζωνική πρόσβαση 
χονδρικής”:  μη φυσική ή εικονική 
πρόσβαση δικτύου στον τοπικό βρόχο 
ή τον τοπικό υποβρόχο, για την 
αμφίδρομη μετάδοση δεδομένων μέσω 
του τοπικού βρόχου ή υποβρόχου σε 
συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης στο 
σταθερό δημόσιο δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία Hökmark στο παράρτημα II – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α.

Τροπολογία 715
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10 στ (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ – μέρος Α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο παράρτημα ΙΙ, το μέρος Α 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

"A. Όροι αδεσμοποίητης πρόσβασης 
[...]

1. Στοιχεία δικτύου στα οποία 
παρέχεται η πρόσβαση που καλύπτει 
ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία, μαζί 
με τις αντίστοιχες σχετικές ευκολίες:

(α) αδεσμοποίητη πρόσβαση σε 
τοπικούς βρόχους και υποβρόχους·

(β) πρόσβαση σε αγωγούς που 
επιτρέπουν την εγκατάσταση δικτύων 
πρόσβασης και οπισθόζευξης·

(γ) ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής σε 
κατάλληλα σημεία του δικτύου, για τη 
διασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού 
σε εθνικό επίπεδο, τα οποία επιτρέπουν 
ισοδύναμη λειτουργικότητα προς την 
αδεσμοποίητη πρόσβαση σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
τελευταία δεν είναι εφικτή τεχνικά ή 
οικονομικά·

2. Πληροφορίες που αφορούν τις 
θέσεις των τόπων φυσικής 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων 
οδικών κυτίων πρόσβασης και 
πλαισίων διανομής, και την ύπαρξη 
τοπικών βρόχων και υποβρόχων, 
αγωγών και ευκολιών οπισθόζευξης σε 
συγκεκριμένα σημεία του δικτύου 
πρόσβασης. 

3. Τεχνικές προϋποθέσεις που 
αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση 
των τοπικών βρόχων, υποβρόχων και 
αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του 
στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών
και ή οπτικών ινών, διανεμητών 
καλωδίων, αγωγών και συναφών 
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ευκολιών.

4. Διαδικασίες παραγγελιών και 
εφοδιασμού, περιορισμοί χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία Hökmark στο παράρτημα II – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α.

Τροπολογία 716
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 10ζ (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ - Μέρος Β - στοιχείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ζ) Το μέρος Β, στοιχείο 1 του 
παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"1. Πληροφορίες σχετικά με τους 
τόπους ή τα σημεία εξοπλισμού του 
κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναπροσαρμόζει την περιγραφή της πρόσβασης που απορρέει από κυρίαρχη θέση 
στον τοπικό βρόχο στην οδηγία για την πρόσβαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική 
ουδετερότητα και συμβατότητα με τον νέο ορισμό στις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής.  Όταν 
εγκριθούν οι τροπολογίες, πολλοί βρόχοι μπορεί να αποτελούνται αν μέρει ή πλήρως από ίνες 
και απαιτείται επομένως τεχνολογική ουδετερότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική 
καταλληλότητα του πλαισίου.


	726891el.doc

