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Τροπολογία 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος :
"2a. Οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών υπόκεινται απλώς σε 
μια απλουστευμένη διαδικασία 
κοινοποίησης με ειδική καταχώρηση της 
δραστηριότητας της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως 
"παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών". Οι παγκόσμιες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών είναι υπό 
διαχείριση δεδομένα επιχειρήσεων και 
φωνητικές υπηρεσίες που παρέχονται σε 
πολυεθνικές εταιρείες εγκατεστημένες σε 
διάφορες χώρες και συχνά σε 
διαφορετικές ηπείρους. Πρόκειται για εκ 
φύσεως διασυνοριακές και εντός της 
Ευρώπης πανευρωπαϊκές υπηρεσίες."

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του ισχύοντος γενικού πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο φορέας 
παροχής παγκόσμιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών πρέπει να συμμορφώνεται με τις εθνικές 
απαιτήσεις αδειοδότησης, προκειμένου να παρέχει τις πανευρωπαϊκές του υπηρεσίες εντός 
εκάστου κράτους μέλους. Τέτοιες απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, 
ενώ οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης που επιβάλλονται από εθνικά συστήματα αδειοδότησης 
εμφανίζουν συχνά μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους.  Δεδομένων του ειδικού της χαρακτήρα και 
της ανταγωνιστικής κατάστασης που επικρατεί στην αγορά των παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, είναι δικαιολογημένο να υπαχθούν οι πάροχοι παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών σε περιορισμένη και εναρμονισμένη μόνο διαδικασία αδειοδότησης.
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Τροπολογία 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών υπόκεινται απλώς σε 
μια απλουστευμένη διαδικασία με ειδική 
καταχώρηση της δραστηριότητας της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
ως "παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών". Οι παγκόσμιες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών είναι υπό 
διαχείριση δεδομένα επιχειρήσεων και 
φωνητικές υπηρεσίες που παρέχονται σε 
πολυεθνικές εταιρείες εγκατεστημένες σε 
διάφορες χώρες ή ηπείρους. Πρόκειται 
για εκ φύσεως διασυνοριακές και εντός 
της Ευρώπης πανευρωπαϊκές 
υπηρεσίες."

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του ισχύοντος γενικού πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο φορέας 
παροχής παγκόσμιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών πρέπει να συμμορφώνεται με τις εθνικές 
απαιτήσεις αδειοδότησης, προκειμένου να παρέχει τις πανευρωπαϊκές του υπηρεσίες εντός 
εκάστου κράτους μέλους. Καθώς τέτοιες απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών και δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα της αγοράς παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, είναι δικαιολογημένο να υπαχθούν οι πάροχοι παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών σε περιορισμένη και εναρμονισμένη μόνο διαδικασία αδειοδότησης. Κάτι 
τέτοιο θα συνέβαλε περαιτέρω στην ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών  και ειδικότερα της 
διασυνοριακής αγοράς επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών
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Τροπολογία 719
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών υπόκεινται σε μια πιο 
απλουστευμένη διαδικασία κοινοποίησης 
με ειδική καταχώρηση της 
δραστηριότητας της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως 
"παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών". Οι παγκόσμιες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών είναι υπό 
διαχείριση δεδομένα επιχειρήσεων και 
φωνητικές υπηρεσίες που παρέχονται σε 
πολυεθνικές εταιρείες εγκατεστημένες σε 
διάφορες χώρες και συχνά σε 
διαφορετικές ηπείρους. Πρόκειται για εκ 
φύσεως διασυνοριακές και εντός της 
Ευρώπης πανευρωπαϊκές υπηρεσίες."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κορυφαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
οποίων είναι σήμερα οι παγκόσμιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που παρέχονται στις 
πολυεθνικές εταιρείες με γραφεία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών είναι ένας από τους τομείς 
στους οποίους η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει πιο εναρμονισμένη ρυθμιστική προσέγγιση εντός 
της ΕΕ.
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Τροπολογία 720
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"2α. Οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών υπόκεινται απλώς σε 
μια απλουστευμένη διαδικασία 
γνωστοποίησης με ειδική καταχώρηση 
των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως 
"παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών". Οι παγκόσμιες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών είναι υπό 
διαχείριση δεδομένα επιχειρήσεων και 
φωνητικές υπηρεσίες που παρέχονται σε 
πολυεθνικές εταιρείες εγκατεστημένες σε 
διάφορες χώρες και συχνά σε 
διαφορετικές ηπείρους. Πρόκειται για εκ 
φύσεως διασυνοριακές και εντός της 
Ευρώπης πανευρωπαϊκές υπηρεσίες."

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.
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Τροπολογία 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2a. Οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν 
υπηρεσίες σε πολυεθνικές επιχειρήσεις σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη 
υπόκεινται απλώς σε μια απλουστευμένη 
διαδικασία γνωστοποίησης με ειδική 
καταχώρηση των δραστηριοτήτων της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
ως "παγκόσμιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών"."

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.
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Τροπολογία 722
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, αλλά 
περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των εν 
λόγω ραδιοσυχνοτήτων στην γενική άδεια, 
εκτός εάν είναι δικαιολογημένη η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων με 
σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων που υπόκειται στη 
γενική άδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν μεμονωμένα δικαιώματα με 
σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 723
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, αλλά 
περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των εν 
λόγω ραδιοσυχνοτήτων στην γενική 
άδεια, εκτός εάν είναι δικαιολογημένη η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων με 
σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο γενικής 
άδειας, δεδομένου ότι η λεπτομερής 
ανάλυση έχει επιβεβαιώσει ότι δεν είναι 
απαραίτητη η αρχή της χορήγησης 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης  με 
σκοπό:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναγκαίες συνθήκες πρέπει να ορίζονται και να εφαρμόζονται επαρκώς για να γίνονται 
εξαιρέσεις από την αρχή των μεμονωμένων δικαιωμάτων.  Αυτές οι συνθήκες πρέπει να 
περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση λεπτομερούς τεχνικής ανάλυσης για να διασφαλίζεται 
ιδίως η προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές και η αποτελεσματική χρήση του φάσματος.

Τροπολογία 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, αλλά 
περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των εν 
λόγω ραδιοσυχνοτήτων στην γενική 
άδεια, εκτός εάν είναι δικαιολογημένη η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων με 
σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων με βάση γενικές άδειες.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
μεμονωμένα δικαιώματα με σκοπό:

Or. es

Τροπολογία 725
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, αλλά
περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των εν 

1. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης. 
Περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των 
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λόγω ραδιοσυχνοτήτων στην γενική άδεια, 
εκτός εάν είναι δικαιολογημένη η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων με 
σκοπό:

ραδιοσυχνοτήτων στην γενική άδεια, εντός 
των ορίων που έχουν προβλεφθεί επ’ 
αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 726
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, αλλά 
περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των εν 
λόγω ραδιοσυχνοτήτων στην γενική άδεια, 
εκτός εάν είναι δικαιολογημένη η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων με 
σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης.
Περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων στην γενική άδεια, εντός 
των ορίων που έχουν προβλεφθεί επ’ 
αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.
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Τροπολογία 727
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών· ή

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 728
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών· ή

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.
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Τροπολογία 729
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου
επιβλαβών παρεμβολών· ή

(α) την αποφυγή της πιθανότητας 
επιβλαβών παρεμβολών· ή

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 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου
επιβλαβών παρεμβολών· ή

(α) την αποφυγή της πιθανότητας
επιβλαβών παρεμβολών·

Or. es
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Τροπολογία 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών· ή

(α) την αποφυγή του κινδύνου επιβλαβών 
παρεμβολών· ή

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 732
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών· ή

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου 
επιβλαβών παρεμβολών, λαμβανομένης 
σοβαρότατα υπόψη της εκτιμήσεως των 
σχετικών τεχνικών φορέων και 
οργανισμών τυποποίησης· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μία σειρά εγγυήσεων που θα διασφαλίζουν ποιότητα υπηρεσιών για τους 
καταναλωτές και θα αποτρέπουν τις παρεμβολές. Ως εκ τούτου είναι σημαντικότατο να 
προβλέπεται η εκτίμηση του κατά πόσο είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτές οι λύσεις που 
προτείνει η Επιτροπή από διεθνείς οργανισμούς όπως η CEPT/ECC και το ETSI, οι οποίοι 
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βοηθούν θεσμικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τεχνικό πεδίο. 

Τροπολογία 733
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5  - παράγραφος 1 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις επιβλαβείς παρεμβολές, κριτήριο για την επιβολή περιορισμών στην τεχνολογική 
ουδετερότητα θα πρέπει να είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η κοινή χρήση του φάσματος.

Τροπολογία 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5  - παράγραφος 1 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τη διασφάλιση της τεχνικής 
ποιότητας της υπηρεσίας·

Or. es

Τροπολογία 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο α β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aβ)   την κατοχύρωση της 
αποτελεσματικής χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων·

Or. es

Τροπολογία 736
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 737
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 738
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος.

(β) την 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.
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Τροπολογία 739
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος.

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος, σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο, όπως ορίζονται από κάθε κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος δεν είναι άλλος από τη διατήρηση της αρμοδιότητας των κρατών μελών να ορίζουν 
τους στόχους γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία 740
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) διασφάλιση τεχνικής ποιότητας 
υπηρεσιών,

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.
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Τροπολογία 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) την διασφάλιση της αποδοτικής 
χρήσης του φάσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της γενικής φιλοσοφίας της πολιτικής του ραδιοφάσματος θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του.

Τροπολογία 742
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) την εκπλήρωση άλλων στόχων 
γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 743
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα κράτη μέλη εναρμονίζουν τις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων με βάση κοινές 
γενικές αρχές. Εφαρμόζουν 
εναρμονισμένους κανόνες χορήγησης 
αδειών σε σχέση με αυτές τις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές είναι υπεύθυνες για αυτή την 
αδειοδότηση και τις σχετικές 
προδιαγραφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 744
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα κράτη μέλη εναρμονίζουν τις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων με βάση κοινές 
γενικές αρχές. Εφαρμόζουν 
εναρμονισμένους κανόνες χορήγησης 
αδειών σε σχέση με αυτές τις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές είναι υπεύθυνες για αυτή την 
αδειοδότηση και τις σχετικές 
προδιαγραφές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 745
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον είναι απαραίτητη η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος και αριθμών, τα κράτη 
μέλη χορηγούν τα δικαιώματα αυτά, 
κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση 
που παρέχει ή χρησιμοποιεί δίκτυα ή 
υπηρεσίες βάσει της γενικής άδειας, με 
την επιφύλαξη των άρθρων 6, 6α, 7 και του 
άρθρου 11, παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
παρούσας οδηγίας και των λοιπών 
κανόνων που διασφαλίζουν την αποδοτική 
χρήση των εν λόγω πόρων σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν μεμονωμένα 
δικαιώματα, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε 
επιχείρηση, με την επιφύλαξη των άρθρων 
6, 6α, 7 και του άρθρου 11, παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας και των 
λοιπών κανόνων που διασφαλίζουν την 
αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.
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Τροπολογία 746
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον είναι απαραίτητη η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος και αριθμών, τα κράτη
μέλη χορηγούν τα δικαιώματα αυτά, 
κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση 
που παρέχει ή χρησιμοποιεί δίκτυα ή 
υπηρεσίες βάσει της γενικής άδειας, με 
την επιφύλαξη των άρθρων 6, 6α, 7 και του 
άρθρου 11, παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
παρούσας οδηγίας και των λοιπών 
κανόνων που διασφαλίζουν την αποδοτική 
χρήση των εν λόγω πόρων σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν μεμονωμένα 
δικαιώματα, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε 
επιχείρηση, με την επιφύλαξη των άρθρων 
6, 6α, 7 και του άρθρου 11, παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας και των 
λοιπών κανόνων που διασφαλίζουν την 
αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 747
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων και 
διαδικασιών που εγκρίνονται από τα 



PE407.807v01-00 22/79 AM\727532EL.doc

EL

μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. 

κράτη μέλη για την χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε 
παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
αποβλέποντας στην επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία, τα εν λόγω 
δικαιώματα χρήσης χορηγούνται μέσω 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών διαδικασιών, και, στην 
περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Or. en

Τροπολογία 748
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
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υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές.

Or. en

Τροπολογία 749
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
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στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες είναι αποδεδειγμένα 
ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη 
συγκεκριμένης υποχρέωσης που ορίζεται 
και αιτιολογείται εκ των προτέρων, με 
βάση τις εξελίξεις στο χώρο της 
τεχνολογίας και της αγοράς, από τα κράτη 
μέλη και η οποία είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Τροπολογία 750
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω ανοικτών, 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών διαδικασιών, και, στην 
περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). 
Οι διαδικασίες είναι ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται και αιτιολογείται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη και η οποία 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου 
γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 



PE407.807v01-00 26/79 AM\727532EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για την χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών αποβλέποντας 
στην επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης 
χορηγούνται μέσω αντικειμενικών, 
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών 
διαδικασιών, και, στην περίπτωση των 
ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι 
διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων και 
διαδικασιών που εγκρίνονται από τα 
κράτη μέλη για την χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε 
παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
αποβλέποντας στην επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία, τα εν λόγω 
δικαιώματα χρήσης χορηγούνται μέσω 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών διαδικασιών, και, στην 
περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). 
Οι διαδικασίες είναι επίσης ανοικτές, εκτός 
περιπτώσεων όπου η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για 
ραδιοσυχνότητες στους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών είναι 
αποδεδειγμένα ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη συγκεκριμένης υποχρέωσης 
που ορίζεται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη και η οποία είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη στόχου γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 752
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, 
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν κατά πόσο 
τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να 
μεταβιβαστούν από τον κάτοχο των 
δικαιωμάτων, καθώς και υπό ποιους όρους. 
Στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, οι 
εν λόγω διατάξεις είναι σύμφωνες με το 
άρθρο 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο).

Κατά την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, 
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν κατά πόσο 
τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να 
μεταβιβαστούν από τον κάτοχο των 
δικαιωμάτων, καθώς και υπό ποιους όρους. 
Στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, οι 
εν λόγω διατάξεις είναι σύμφωνες με το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο).

Or. en

Τροπολογία 753
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κράτη μέλη χορηγούν 
δικαιώματα χρήσης για περιορισμένη 
χρονική περίοδο, η διάρκεια είναι 
κατάλληλη για την σχετική υπηρεσία 
ενόψει του επιδιωκόμενου και εκ των 
προτέρων καθορισμένου στόχου.

Σε περίπτωση που κράτη μέλη χορηγούν 
δικαιώματα χρήσης για περιορισμένη 
χρονική περίοδο, η διάρκεια είναι 
κατάλληλη για την σχετική υπηρεσία 
ενόψει του επιδιωκόμενου στόχου, 
λαμβανομένης δεόντως υπόψη της 
αναγκαίας περιόδου για την απόσβεση 
της επένδυσης.

Or. en
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Τροπολογία 754
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πέμπτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για 
δέκα χρόνια ή περισσότερο και που δεν 
μπορεί να μεταβιβαστεί ή να 
χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων 
όπως επιτρέπεται από το άρθρο 9β της 
οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται ανά πενταετία 
και για πρώτη φορά πέντε έτη ύστερα 
από την χορήγησή του, σε ανασκόπηση 
υπό το φως των κριτηρίων της 
παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το 
μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
μεταβάλλεται σε γενική άδεια για χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων, υποκείμενη σε 
προηγούμενη ειδοποίηση το πολύ πέντε 
έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 755
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για 
δέκα χρόνια ή περισσότερο και που δεν 
μπορεί να μεταβιβαστεί ή να 
χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων όπως 
επιτρέπεται από το άρθρο 9β της οδηγίας 
πλαίσιο, υπάγεται ανά πενταετία και για 
πρώτη φορά πέντε έτη ύστερα από την 
χορήγησή του, σε ανασκόπηση υπό το 
φως των κριτηρίων της παραγράφου 1. 
Εάν τα κριτήρια για χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης δεν 
ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο δικαίωμα 
χρήσης μεταβάλλεται σε γενική άδεια για 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων, υποκείμενη σε 
προηγούμενη ειδοποίηση το πολύ πέντε 
έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

Όταν μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και δεν μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαισίου, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
διασφαλίσει τα μέσα προκειμένου να 
ελέγξει κατά πόσον τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης εξακολουθούν να ισχύουν και να 
τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 
της άδειας.  Κατά τη λήψη της απόφασης 
αυτής, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
ανάγκη πρόβλεψης κατάλληλης περιόδου 
για την απόσβεση της επένδυσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για πολλά νέα δίκτυα και υπηρεσίες, η απόσβεση της επένδυσης θα απαιτήσει χρονικό διάστημα 
που υπερβαίνει τα δέκα ή, τουλάχιστον, τα πέντε χρόνια. Εμφανίζονται συχνά σημαντικές 
απώλειες κατά το πρώτο ή τα πρώτα δύο έτη εκμετάλλευσης. Θα ήταν δυσανάλογο να θεσπιστεί 
μια άκαμπτη απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
διεξάγουν μια τυπική αναθεώρηση όλων των αδειών για τις ραδιοσυχνότητες κάθε πέντε χρόνια

Τροπολογία 756
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πέμπτο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
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χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται 
ανά πενταετία και για πρώτη φορά πέντε 
έτη ύστερα από την χορήγησή του, σε 
ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 
της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση το 
πολύ πέντε έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, 
υπάγεται, πέντε έτη πριν από τη λήξη του, 
σε ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 
της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση το 
πολύ πέντε έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Τροπολογία 757
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
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μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται 
ανά πενταετία και για πρώτη φορά πέντε 
έτη ύστερα από την χορήγησή του, σε 
ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 
της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση το 
πολύ πέντε έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται  
σε ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 
της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση 
λογικής διάρκειας, τουλάχιστον ίσης με 
την περίοδο για την οποία χορηγήθηκε το 
μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης, ή 
καθίσταται ελεύθερα μεταβιβάσιμο ή 
χρονομισθώσιμο μεταξύ των επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική άδεια συνιστά τεράστια νομικά και τεχνικά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών. Επίσης, η Επιτροπή αγνοεί συμβάσεις επί των οποίων 
έχουν υπάρξει συμφωνία και εγγυήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των κυρίαρχων 
κρατών, επιζητεί δε να αλλάξει το τρέχον σύστημα ειδικής  άδειας με ένα γενικής άδειας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλεί στους χρήστες του φάσματος εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 758
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται 
ανά πενταετία και για πρώτη φορά πέντε 
έτη ύστερα από την χορήγησή του, σε 
ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 

Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, μπορεί 
να υπάγεται ανά πενταετία και για πρώτη 
φορά πέντε έτη ύστερα από την χορήγησή 
του, σε ανασκόπηση υπό το φως των 
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της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση το 
πολύ πέντε έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

κριτηρίων της παραγράφου 1. Εάν το 
μεμονωμένο δικαίωμα δεν συμφωνεί με
κανένα από αυτά τα κριτήρια, το 
μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
μεταβάλλεται σε γενική άδεια για χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων, υποκείμενη σε 
προηγούμενη ειδοποίηση το πολύ πέντε 
έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων. Κατά τη λήψη της 
απόφασης αυτής, λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η ανάγκη πρόβλεψης μιας 
κατάλληλης περιόδου απόσβεσης της 
επένδυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την λήψη απόφασης σχετικά με τα 
δικαιώματα χρήσης λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η ανάγκη να προβλεφθεί επαρκής 
περίοδος απόσβεσης για την επένδυση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για πολλές νέες πλατφόρμες και υπηρεσίες, θα χρειαστεί να αποσβεσθούν οι επενδύσεις για 
περίοδο που θα υπερβαίνει τα δέκα, ή, οπωσδήποτε τα πέντε έτη. Συνήθως τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας επέρχονται σημαντικές ζημίες. Θα ήταν δυσανάλογο να θεσπιστεί μια άκαμπτη 
απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διεξάγουν ένα 
τυπικό έλεγχο όλων των αδειών για τις ραδιοσυχνότητες κάθε πέντε χρόνια .

Τροπολογία 760
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αποφάσεις για τα δικαιώματα χρήσης 
λαμβάνονται, ανακοινώνονται και 
δημοσιοποιούνται, το συντομότερο 
δυνατό, μετά την παραλαβή της πλήρους 
αίτησης από την εθνική ρυθμιστική αρχή, 
εντός τριών εβδομάδων στην περίπτωση 
αριθμών που έχουν χορηγηθεί για 
συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο του 
εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης και εντός 
έξι εβδομάδων στην περίπτωση 
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν κατανεμηθεί 
για ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στο 
πλαίσιο του εθνικού προγράμματος 
συχνοτήτων. Η εν λόγω τελευταία 
προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη 
ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που 
αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή 
τροχιακών θέσεων.

3. Οι αποφάσεις για τα δικαιώματα χρήσης 
λαμβάνονται, ανακοινώνονται και 
δημοσιοποιούνται, το συντομότερο 
δυνατό, μετά την παραλαβή της πλήρους 
αίτησης από την εθνική ρυθμιστική αρχή, 
εντός τριών εβδομάδων στην περίπτωση 
αριθμών που έχουν χορηγηθεί για 
συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο του 
εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης και εντός 
έξι εβδομάδων στην περίπτωση 
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν κατανεμηθεί 
για ειδικούς σκοπούς, στο πλαίσιο του 
εθνικού προγράμματος συχνοτήτων. Η εν 
λόγω τελευταία προθεσμία ισχύει με την 
επιφύλαξη ισχυουσών διεθνών συμφωνιών 
που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή 
τροχιακών θέσεων.

Or. en
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Τροπολογία 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν αποφασίζεται, έπειτα από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ότι τα 
δικαιώματα χρήσης αριθμών εξαιρετικής 
οικονομικής αξίας πρέπει να χορηγούνται 
με διαδικασίες ανταγωνιστικής ή 
συγκριτικής επιλογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την μέγιστη 
χρονική περίοδο των τριών εβδομάδων 
κατά τρεις εβδομάδες το πολύ.

4. Όταν αποφασίζεται, έπειτα από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ότι τα 
δικαιώματα χρήσης αριθμών εξαιρετικής 
οικονομικής αξίας πρέπει να χορηγούνται 
με διαδικασίες ανταγωνιστικής ή 
συγκριτικής επιλογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την μέγιστη 
χρονική περίοδο των τριών εβδομάδων 
κατά τρεις ακόμη εβδομάδες το πολύ.

Or. en

Τροπολογία 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τον 
αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο 
για τη εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7.

5. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τον 
αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο 
για τη εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους 
τις επενδύσεις κληρονομιάς και το 
επίπεδο ανταγωνισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση ότι θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι επενδύσεις κληρονομιάς. Αλλιώς υπάρχει το 
ενδεχόμενο να υποτιμηθεί η αξία προηγούμενων επενδύσεων. Τούτο θα προκαλούσε σοβαρή 
στρέβλωση της αγοράς και θα επηρέαζε αρνητικά τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις.

Τροπολογία 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης 
ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης 
ή συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιττεύει, καθώς επαναλαμβάνει κανόνες που ήδη υπάρχουν στο κοινοτικό δίκαιο 
περί ανταγωνισμού και εφαρμόζονται και στη μεταφορά ή συσσώρευση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων.
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Τροπολογία 764
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 765
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 

6. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν αποδοτική και
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 8 
και το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). 
Εξασφαλίζουν επίσης ότι δεν 
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αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συχνά δεν έχουν την αναγκαία εξουσία για τη λήψη 
τέτοιων αποφάσεων, είναι απαραίτητη η παραπάνω τροπολογία.

Τροπολογία 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο). Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
επίσης ότι δεν στρεβλώνεται ο 
ανταγωνισμός ως αποτέλεσμα 
οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
διασφαλίζουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση των "εθνικών ρυθμιστικών αρχών" με τα "κράτη μέλη" διαλύει τις αμφιβολίες 
ως προς απαιτήσεις όπως η "ανεξαρτησία" σχετικά με διοικητικούς φορείς με αρμοδιότητα στον 
τομέα της διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων. Πέραν τούτου η προσθήκη του άρθρου 8, 
παράγραφος 2, σημαίνει τη συνεκτίμηση της αποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων 
στο πλαίσιο των γενικών στόχων. Ταυτόχρονα το άρθρο 9, παρ. 2, εστιάζει στην επίτευξη του 
ίδιου στόχου με μέτρα εναρμόνισης που εγκρίνονται μέσω της οδηγίας για το ραδιοηλεκτρικό 
φάσμα.

Τροπολογία 767
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης. 

Or. en
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Τροπολογία 768
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
εξασφαλίζουν αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 

6. Οι εθνικές αρχές εξασφαλίζουν 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
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παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

(οδηγία πλαίσιο). Εξασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ως 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως 
περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 770
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η γενική αδειοδότηση για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης 
αριθμών μπορούν να υπάγονται μόνον 
στους όρους που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I. Οι εν λόγω όροι είναι 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς, 
και, στην περίπτωση των δικαιωμάτων 
χρήσης για ραδιοσυχνότητες, είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).’

1. Σε περίπτωση γενικής αδειοδότησης, η
γενική αδειοδότηση για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης 
αριθμών μπορούν να υπάγονται μόνον στη 
διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών και 
στους όρους που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I. Οι εν λόγω όροι είναι 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς, 
και, στην περίπτωση των δικαιωμάτων 
χρήσης για ραδιοσυχνότητες, είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).’

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επικρατήσει η αρχή της μεμονωμένης αδειοδότησης, ενώ η γενική αδειοδότηση 
πρέπει να είναι η εξαίρεση του κανόνα.  Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που μπορεί να υπόκεινται σε γενική αδειοδότηση. Το μέτρο αυτό πρέπει να ενταχθεί στο άρθρο 
6, παρ. 1.

Τροπολογία 771
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας 
και των άρθρων 8 και 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), η Επιτροπή 
δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 772
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα:

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη της 
απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με ημερομηνία 7 Μαρτίου 
2002 σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο 
για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος)1, η Επιτροπή δύναται να 
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θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα:

___________
1 OJ L 108, 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων μεμονωμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και για τη γενική αδειοδότηση μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ασύρματων υπηρεσιών και να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των 
τελικών χρηστών, αν τηρείται η απόφαση του 2002 για το ραδιοφάσμα. Θα είναι άτοπο και 
δυσανάλογο να έχει η Επιτροπή εξουσία ή ευθύνη επιλογής επιχειρήσεων που θα ωφελούνται 
από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα:

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας καθώς και της απόφασης αριθ. 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
ημερομηνία 7 Μαρτίου 2002 σχετικά με 
ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική 
του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος)1, η 
Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά 
μέτρα:

___________
1 EE L 108, 24.4.2002, σελ. 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην απόφαση για το ραδιοφάσμα έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη 
ολοκληρωμένης προσέγγισης πολιτικής και συνεκτικής αντιμετώπισης των μέτρων εναρμόνισης.

Τροπολογία 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα:

1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας και της απόφασης για το 
ραδιοφάσμα (676/2002/ΕΚ), η Επιτροπή 
δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα:

Or. es

Τροπολογία 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) πανευρωπαϊκές υπηρεσίες·

Or. es
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Τροπολογία 776
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων·

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται γενικές άδειες·

Or. en

Τροπολογία 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων·

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται άδειες· 

Or. es
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Τροπολογία 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων·

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων που παρέχουν 
υπηρεσίες πανευρωπαϊκών δικτύων ή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την 
χρήση των οποίων απαιτούνται γενικές 
άδειες ή μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου είναι υπερβολικά ευρύ. Επιπλέον, η διατύπωση δεν είναι 
συμβατή με την αρχή των ελέγχων και της ισορροπίας. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις συχνότητες δεν θα υπονομεύονται από νέες 
συγκεντρωτικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το παρόν άρθρο να 
αναφέρεται σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Τροπολογία 779
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτούνται γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων·

(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων μπορεί να απαιτούνται γενικές 
άδειες ή μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων· και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοινοτική εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων μεμονωμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και για τη γενική αδειοδότηση μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ασύρματων υπηρεσιών και να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των 
τελικών χρηστών, αν τηρείται η απόφαση του 2002 για το ραδιοφάσμα. Θα είναι άτοπο και 
δυσανάλογο να έχει η Επιτροπή εξουσία ή ευθύνη επιλογής επιχειρήσεων που θα ωφελούνται 
από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 780
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών· 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων μεμονωμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και για τη γενική αδειοδότηση μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ασύρματων υπηρεσιών και να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των 
τελικών χρηστών, αν συμμορφώνεται με την απόφαση του 2002 για το ραδιοφάσμα. Θα είναι 
άτοπο και δυσανάλογο να έχει η Επιτροπή εξουσία ή ευθύνη επιλογής επιχειρήσεων που θα 
ωφελούνται από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (γ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 782
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών· 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (γ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών·

(γ) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
παροχής υπηρεσιών πανευρωπαϊκών 
δικτύων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
αριθμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου είναι υπερβολικά ευρύ. Επιπλέον, η διατύπωση δεν είναι 
συμβατή με την αρχή των ελέγχων και της ισορροπίας. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις συχνότητες δεν θα υπονομεύονται από νέες 
συγκεντρωτικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το παρόν άρθρο να 
αναφέρεται σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Τροπολογία 784
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται σε γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων μεμονωμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και για τη γενική αδειοδότηση μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ασύρματων υπηρεσιών και να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των 
τελικών χρηστών, αν συμμορφώνεται με την απόφαση του 2002 για το ραδιοφάσμα. Θα είναι
άτοπο και δυσανάλογο να έχει η Επιτροπή εξουσία ή ευθύνη επιλογής επιχειρήσεων που θα 



AM\727532EL.doc 49/79 PE407.807v01-00

EL

ωφελούνται από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται σε γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 786
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται σε γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών·

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται σε γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών·

(δ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται σε γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων παροχής υπηρεσιών 
πανευρωπαϊκών δικτύων ή ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή αριθμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου είναι υπερβολικά ευρύ. Επιπλέον, η διατύπωση δεν είναι 
συμβατή με την αρχή των ελέγχων και της ισορροπίας. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις συχνότητες δεν θα υπονομεύονται από νέες 
συγκεντρωτικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το παρόν άρθρο να 
αναφέρεται σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Τροπολογία 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) για την εναρμόνιση των όρων 
χορήγησης γενικών αδειών που 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το τμήμα Α του παραρτήματος 1 περιέχει μια σειρά όρων που μπορούν να επισυνάπτονται στις 
γενικές άδειες, όπως οι όροι που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για πελάτες 
που είναι επιχειρήσεις. Για τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ορισμένοι έχουν 
αξία, π.χ. προβλέπουν συμβολή στη χρηματοδότηση καθολικών υπηρεσιών, ενώ άλλοι 
προσθέτουν άσκοπο ρυθμιστικό φόρτο. Επομένως η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να 
εγκρίνει μέτρα εναρμόνισης σε αυτό τον τομέα.

Τροπολογία 789
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) για την εναρμόνιση των όρων 
χορήγησης γενικών αδειών που 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Τροπολογία 790
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (ε)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) για την πρόβλεψη τροποποίησης ή 
κατάργησης αδειών ή δικαιωμάτων 
χρήσης και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο σημείο (δ)·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων μεμονωμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και για τη γενική αδειοδότηση μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ασύρματων υπηρεσιών και να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των 
τελικών χρηστών, αν τηρείται η απόφαση του 2002 για το ραδιοφάσμα. Θα είναι άτοπο και 
δυσανάλογο να έχει η Επιτροπή εξουσία ή ευθύνη επιλογής επιχειρήσεων που θα ωφελούνται 
από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) για την πρόβλεψη τροποποίησης ή 
κατάργησης αδειών ή δικαιωμάτων 
χρήσης και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο σημείο (δ)·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 792
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) για την πρόβλεψη τροποποίησης ή 
κατάργησης αδειών ή δικαιωμάτων 
χρήσης και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο σημείο (δ)·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 793
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) για τον καθορισμό διαδικασιών 
επιλογής επιχειρήσεων, στις οποίες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα χορηγήσουν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6β.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοινοτική εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων μεμονωμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και για τη γενική αδειοδότηση μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ασύρματων υπηρεσιών και να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των 
τελικών χρηστών, αν τηρείται η απόφαση του 2002 για το ραδιοφάσμα. Θα είναι άτοπο και 
δυσανάλογο να έχει η Επιτροπή εξουσία ή ευθύνη επιλογής επιχειρήσεων που θα ωφελούνται 
από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) για τον καθορισμό διαδικασιών 
επιλογής επιχειρήσεων, στις οποίες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα χορηγήσουν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6β.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 795
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) για τον καθορισμό διαδικασιών 
επιλογής επιχειρήσεων, στις οποίες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα χορηγήσουν 

Διαγράφεται
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μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6β. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) για τον καθορισμό διαδικασιών 
επιλογής επιχειρήσεων, στις οποίες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα χορηγήσουν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6β.

(στ) για τον καθορισμό διαδικασιών 
επιλογής επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών πανευρωπαϊκών δικτύων ή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στις οποίες 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
χορηγήσουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου είναι υπερβολικά ευρύ. Επιπλέον, η διατύπωση δεν είναι 
συμβατή με την αρχή των ελέγχων και της ισορροπίας.
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Τροπολογία 797
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α)
έως δ) και στ), τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 14α παράγραφος 4.

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β), τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 14α παράγραφος 4. Η Επιτροπή 
εγκρίνει αυτά τα μέτρα λαμβάνοντας 
κατά το δυνατόν υπόψη την αξιολόγηση 
των σχετικών τεχνικών φορέων και 
οργανισμών τυποποίησης και μετά από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 798
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α)
έως δ) και στ), τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β), τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
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διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 14α παράγραφος 4.

διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων μεμονωμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και για τη γενική αδειοδότηση μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ασύρματων υπηρεσιών και να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των 
τελικών χρηστών, αν τηρείται η απόφαση του 2002 για το ραδιοφάσμα. Θα είναι άτοπο και 
δυσανάλογο να έχει η Επιτροπή εξουσία ή ευθύνη επιλογής επιχειρήσεων που θα ωφελούνται 
από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 799
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) έως δ) και στ), τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 14α παράγραφος 4.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, τα οποία αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
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σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) έως δ) και στ), τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 14α παράγραφος 4.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 3. Για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 14α παράγραφος 4.

Or. es

Τροπολογία 801
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την αιτιολόγηση 
του αιτήματος, συνεκτιμώντας την 
συγκεκριμένη κατάσταση στο κράτος 
μέλος, και δύναται να χορηγήσει μερική 
εξαίρεση ή χρονική παράταση ή και τα 

Διαγράφεται
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δύο, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την υλοποίηση 
των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ή δεν δημιουργεί 
αδικαιολόγητες ανισότητες μεταξύ των 
κρατών μελών στην κατάσταση του 
ανταγωνισμού ή στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 802
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από την ευρωπαϊκή αρχή για 
την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(εφεξής 'η Αρχή'). Η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ενδεχόμενη γνώμη 
της Αρχής, που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού [ ].

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 803
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από την ευρωπαϊκή αρχή για 

3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη τα εθνικά σχέδια 
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την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(εφεξής 'η Αρχή'). Η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ενδεχόμενη γνώμη 
της Αρχής, που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού [ ].

κατανομής συχνοτήτων και τις 
ραδιοφωνικές ρυθμίσεις της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών

Or. en

Τροπολογία 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από την ευρωπαϊκή αρχή για 
την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(εφεξής 'η Αρχή'). Η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ενδεχόμενη γνώμη 
της Αρχής, που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού [ ].

3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από τον BERT. Η Επιτροπή 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
ενδεχόμενη γνώμη του BERT.

Or. es

Τροπολογία 805
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 β Διαγράφεται
Κοινή διαδικασία επιλογής για χορήγηση 
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δικαιωμάτων
1. Το τεχνικό μέτρο εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 1 
στοιχείο στ) μπορεί να προβλέπει την 
διατύπωση προτάσεων από την Αρχή για 
την επιλογή επιχειρήσεων στις οποίες 
πρόκειται να χορηγηθούν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού [...].
Στις περιπτώσεις αυτές στο μέτρο 
καθορίζεται η χρονική περίοδος εντός 
της οποίας η Αρχή ολοκληρώνει την 
επιλογή, την διαδικασία, τους 
εφαρμοστέους κανόνες και όρους για την 
επιλογή, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά 
με ενδεχόμενες επιβαρύνσεις και τέλη που 
θα επιβληθούν στους κατόχους 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
ή/και αριθμών, με σκοπό την εξασφάλιση 
βέλτιστης χρήσης πόρων ραδιοφάσματος 
ή αριθμοδότησης. Η διαδικασία επιλογής 
είναι ανοικτή, διαφανής, αμερόληπτη και 
αντικειμενική.
2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρο για την επιλογή των επιχειρήσεων 
στις οποίες χορηγούνται μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών. Στο μέτρο προσδιορίζεται το 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου 
χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα 
χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 14α 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τεχνικό μέτρο εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 1 
στοιχείο στ) μπορεί να προβλέπει την 
διατύπωση προτάσεων από την Αρχή για 
την επιλογή επιχειρήσεων στις οποίες 
πρόκειται να χορηγηθούν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού [...].

1. Το τεχνικό μέτρο εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 1 
στοιχείο στ) μπορεί να προβλέπει την 
διατύπωση προτάσεων από την Αρχή για 
την επιλογή επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών πανευρωπαϊκών δικτύων ή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις οποίες 
πρόκειται να χορηγηθούν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού [..].

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6β δεν είναι συμβατό με την αρχή της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις συχνότητες δεν θα 
υπονομεύονται από νέες συγκεντρωτικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο το παρόν άρθρο να αναφέρεται σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Τροπολογία 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6β - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρο για την επιλογή των επιχειρήσεων 
στις οποίες χορηγούνται μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρο για την επιλογή των επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών πανευρωπαϊκών 
δικτύων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών
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αριθμών. Στο μέτρο προσδιορίζεται το 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου 
χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα 
χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. 
Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14α παράγραφος 2.

στις οποίες χορηγούνται μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών. Στο μέτρο προσδιορίζεται το 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου 
χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα 
χρήσης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. 
Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14α παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6β δεν είναι συμβατό με την αρχή της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις συχνότητες δεν θα 
υπονομεύονται από νέες συγκεντρωτικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο το παρόν άρθρο να αναφέρεται σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Τροπολογία 808
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν κατά περίπτωση οικονομικές 
κυρώσεις. Τα μέτρα και οι λόγοι στους 
οποίους βασίζονται, ανακοινώνονται στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση χωρίς 
καθυστέρηση και προβλέπουν εύλογο 
χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση 
της επιχείρησης προς το μέτρο.’

Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν :

(α) κατά περίπτωση αποτρεπτικές 
οικονομικές κυρώσεις,  οι οποίες μπορεί 
να περιλαμβάνουν περιοδική επιβολή 
ποινών με αναδρομικό αποτέλεσμα· και
(β) διαταγή να διακοπεί η παροχή 
υπηρεσίας ή δέσμης που θα κατέληγε σε 
σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
ενώ εκκρεμεί η συμμόρφωση με 
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υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν 
επιβληθεί μετά από ανάλυση αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει δύο σαφείς αρμοδιότητες οι οποίες σήμερα είναι στη διάθεση 
ορισμένων αλλά όχι όλων των ρυθμιστικών αρχών και έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν την 
εφαρμογή των διατάξεων. Ειδικότερα, η δυνατότητα να μην επιτρέπεται σε δεσπόζοντα φορέα 
εκμετάλλευσης να παρέχει υπηρεσία η οποία θα απέκλειε τον ανταγωνισμό πριν να καταστεί 
διαθέσιμη η πρόσβαση, ώστε να μπορούν όλοι να συμμετάσχουν επί ίσοις όροις, είναι 
σημαντική, καθώς διασφαλίζει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα  των αγορών (αντί της κυριαρχίας 
μονοπωλίων) από την αρχή, πράγμα που μάλλον ευνοεί την επέκταση και τις χαμηλότερες τιμές.

Τροπολογία 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν κατά περίπτωση οικονομικές 
κυρώσεις. Τα μέτρα και οι λόγοι στους 
οποίους βασίζονται, ανακοινώνονται στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση χωρίς 
καθυστέρηση και προβλέπουν εύλογο 
χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση 
της επιχείρησης προς το μέτρο.’

Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν :

(α) κατά περίπτωση αποτρεπτικές 
οικονομικές κυρώσεις,  οι οποίες μπορεί 
να περιλαμβάνουν περιοδικές ποινές με 
αναδρομικό αποτέλεσμα· και
(β) διαταγή να διακοπεί η παροχή 
υπηρεσίας ή δέσμης που θα κατέληγε σε 
σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
ενώ εκκρεμεί η συμμόρφωση με 
υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν 
επιβληθεί μετά από ανάλυση αγοράς 
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σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει δύο σαφείς αρμοδιότητες οι οποίες σήμερα είναι στη διάθεση 
ορισμένων αλλά όχι όλων των ρυθμιστικών αρχών και έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν την 
εφαρμογή των διατάξεων. Ειδικότερα, η δυνατότητα να μην επιτρέπεται σε δεσπόζοντα φορέα 
εκμετάλλευσης να παρέχει υπηρεσία η οποία θα απέκλειε τον ανταγωνισμό πριν να καταστεί 
διαθέσιμη η πρόσβαση, ώστε να μπορούν όλοι να συμμετάσχουν επί ίσοις όροις, είναι 
σημαντική, καθώς διασφαλίζει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα  των αγορών (αντί της κυριαρχίας 
μονοπωλίων) από την αρχή, πράγμα που μάλλον ευνοεί την επέκταση και τις χαμηλότερες τιμές.

Τροπολογία 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις σοβαρών και
επανειλημμένων παραβάσεων των όρων 
της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων 
χρήσης, ή των ειδικών υποχρεώσεων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
εάν τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δεν 
φέρουν αποτέλεσμα, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να εμποδίζουν 
την περαιτέρω παροχή δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
από μια επιχείρηση ή να αναστέλλουν ή να 
αποσύρουν τα δικαιώματα χρήσης. 
Μπορούν να επιβληθούν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και 
ποινές που θα καλύπτουν την χρονική 
περίοδο κάθε παράβασης, ακόμα και εάν η 
παράβαση έχει στην συνέχεια διορθωθεί.

Σε περιπτώσεις σοβαρών ή
επανειλημμένων παραβάσεων των όρων 
της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων 
χρήσης, ή των ειδικών υποχρεώσεων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
εάν τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δεν 
φέρουν αποτέλεσμα, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να εμποδίζουν 
την περαιτέρω παροχή δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
από μια επιχείρηση ή να αναστέλλουν ή να 
αποσύρουν τα δικαιώματα χρήσης. 
Μπορούν να επιβληθούν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και 
ποινές που θα καλύπτουν την χρονική 
περίοδο κάθε παράβασης, ακόμα και εάν η 
παράβαση έχει στην συνέχεια διορθωθεί.

Or. en
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Τροπολογία 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο (8) – στοιχείο δ)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 2, 3 
και 5 του παρόντος άρθρου, εάν η αρμόδια 
αρχή έχει αποδείξεις ότι η παράβαση των 
όρων της γενικής άδειας, των δικαιωμάτων 
χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια υγεία ή ότι θα προξενήσει σοβαρά 
οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε 
άλλους παρόχους ή σε χρήστες δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά 
μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, 
πριν από τη λήψη τελικής απόφασης. Στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν 
συνεχεία εύλογη δυνατότητα να εκθέσει 
την άποψή της και να προτείνει 
επανορθωτικά μέτρα. Κατά περίπτωση, η 
σχετική αρχή μπορεί να επιβεβαιώνει τα 
προσωρινά μέτρα, τα οποία ισχύουν για 
χρονική περίοδο 3 μηνών το πολύ.’

6. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 2, 3 
και 5 του παρόντος άρθρου, εάν η αρμόδια 
αρχή έχει αποδείξεις ότι η παράβαση των 
όρων της γενικής άδειας, των δικαιωμάτων 
χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια υγεία ή ότι θα προξενήσει σοβαρά 
οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε 
άλλους παρόχους ή σε χρήστες δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά 
μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, 
πριν από τη λήψη τελικής απόφασης. Στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν 
συνεχεία εύλογη δυνατότητα να εκθέσει 
την άποψή της και να προτείνει 
επανορθωτικά μέτρα. Κατά περίπτωση, η 
σχετική αρχή μπορεί να επιβεβαιώνει τα 
προσωρινά μέτρα, τα οποία ισχύουν για 
χρονική περίοδο 3 μηνών το πολύ, η οποία 
μπορεί να παραταθεί για περίοδο τριών 
μηνών σε περίπτωση που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής.

Or. es
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Τροπολογία 812
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
"(στ α) ενθάρρυνση της αποτελεσματικής 
χρήσης και διασφάλιση της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
ραδιοσυχνοτήτων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπορία ραδιοσυχνοτήτων ευνοεί την αποτελεσματικότητά τους και μπορεί να εξαλείψει τη 
συσσώρευσή τους. Ωστόσο η παροχή ακριβών στοιχείων σχετικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
από επιχειρήσεις μπορεί να βοηθήσει τον BERT και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
εκτιμήσουν με ακρίβεια τη χρήση τους.

Τροπολογία 813
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 13
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9α της 
οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), τα 
κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις άδειες που 
υφίστανται ήδη στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
με τα άρθρα 5, 6, 7 και το παράρτημα I της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο έως την 
[31η Δεκεμβρίου 2010].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9α της 
οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), τα 
κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις άδειες που 
υφίστανται ήδη στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
με τα άρθρα 5, 6, 7 και το παράρτημα I της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο έως …*.

___________
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* Πέντε χρόνια από την ημερομηνία 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση από το παρόν καθεστώς διαχείρισης του φάσματος σε ένα νέο είναι κρίσιμη για 
πολλούς τομείς του τομέα, και χρειάζεται προσεκτική προσέγγιση. Για αντιμετωπιστούν σωστά 
τα ζητήματα κληρονομιάς για όσους κατέχουν άδειες μακράς διαρκείας με διάρκεια ισχύος πολύ 
πέρα από την προταθείσα ημερομηνία, οι περίοδοι αναθεώρησης δεν πρέπει να είναι τόσο 
σύντομες. Κάτι τέτοιο υποβαθμίζει τις σημαντικές επενδύσεις που έγιναν υπό το παρόν σύστημα 
αδειοδότησης. Η εναρμόνιση των υφιστάμενων αδειών με το νέο καθεστώς πρέπει να συνδεθεί 
με τη χρονική παράμετρο της περιόδου ρυθμιστικής αναθεώρησης.

Τροπολογία 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 13
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9α της 
οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), τα 
κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις άδειες που 
υφίστανται ήδη στις 31 Δεκεμβρίου 2009
με τα άρθρα 5, 6, 7 και το παράρτημα I της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο έως την 
[31η Δεκεμβρίου 2010].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9α της 
οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), τα 
κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις γενικές
άδειες και τα δικαιώματα χρήσης που 
υφίστανται ήδη στις [ημερομηνία 
μεταφοράς] με τα άρθρα 5, 6, 7 και το 
παράρτημα I της παρούσας οδηγίας το 
αργότερο έως την [δύο χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος].

Or. es

Τροπολογία 815
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 13
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η εφαρμογή της παραγράφου 1 
επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή 
επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη 
υφιστάμενων αδειών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την ισχύ αυτών 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έως το 
πολύ 9 μήνες έπειτα από την [31η 
Σεπτεμβρίου 2011], υπό τον όρο ότι, με 
τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα 
δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων βάσει του 
κοινοτικού δικαίου. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις επεκτάσεις 
αυτές και δηλώνουν τους σχετικούς 
λόγους.’

2. Εφόσον η εφαρμογή της παραγράφου 1 
επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή 
επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη 
υφιστάμενων αδειών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την ισχύ αυτών 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για 
έναν ακόμη χρόνο, υπό τον όρο ότι, με τον 
τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώματα 
άλλων επιχειρήσεων βάσει του κοινοτικού 
δικαίου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις επεκτάσεις αυτές και 
δηλώνουν τους σχετικούς λόγους.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση από το παρόν καθεστώς διαχείρισης του φάσματος σε ένα νέο είναι κρίσιμη για 
πολλούς τομείς του τομέα, και χρειάζεται προσεκτική προσέγγιση. Για αντιμετωπιστούν σωστά 
τα ζητήματα κληρονομιάς για όσους κατέχουν άδειες μακράς διαρκείας με διάρκεια ισχύος πολύ 
πέρα από την προταθείσα ημερομηνία, οι περίοδοι αναθεώρησης δεν πρέπει να είναι τόσο 
σύντομες. Κάτι τέτοιο υποβαθμίζει τις σημαντικές επενδύσεις που έγιναν υπό το παρόν σύστημα 
αδειοδότησης. Η εναρμόνιση των υφιστάμενων αδειών με το νέο καθεστώς πρέπει να συνδεθεί 
με τη χρονική παράμετρο της περιόδου ρυθμιστικής αναθεώρησης.

Τροπολογία 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 13
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η εφαρμογή της παραγράφου 1 
επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή 
επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη 
υφιστάμενων αδειών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την ισχύ αυτών 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έως το 

2. Εφόσον η εφαρμογή της παραγράφου 1 
επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή
επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη 
υφιστάμενων γενικών αδειών και 
δικαιωμάτων χρήσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την ισχύ αυτών 
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πολύ 9 μήνες έπειτα από την [31η 
Σεπτεμβρίου 2011], υπό τον όρο ότι, με 
τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα 
δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων βάσει του 
κοινοτικού δικαίου. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις επεκτάσεις 
αυτές και δηλώνουν τους σχετικούς 
λόγους.’

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έως το 
πολύ 9 μήνες έπειτα από την [ανάλογα με 
την ημερομηνία μεταφοράς], υπό τον όρο
ότι, με τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα 
δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων βάσει του 
κοινοτικού δικαίου. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις επεκτάσεις 
αυτές και δηλώνουν τους σχετικούς 
λόγους.’

Or. es

Τροπολογία 817
Gianni De Michelis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Α - σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προσβασιμότητα αριθμών του εθνικού 
σχεδίου αριθμοδότησης για τελικούς 
χρήστες, αριθμών από τα πεδία ETNS και 
UIFN, καθώς και όρων σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).’

4. Προσβασιμότητα αριθμών του εθνικού 
σχεδίου αριθμοδότησης για τελικούς 
χρήστες και γενικών διεθνών συστημάτων 
αριθμοδότησης που τα διαχειρίζονται τα 
ΙΤU-Τ και ETNS, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων σύμφωνα με την οδηγία 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία).’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να βασίζεται στην πραγματική ζήτηση και τις ανάγκες της 
αγοράς.  Όσον αφορά το ΕΤΝS, πρέπει να τονιστεί ότι αυτοί οι αριθμοί χρειάζονται μόνο στην 
περίπτωση παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται με βάση εμπορικές 
συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων που βασίζονται σε διάφορα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 818
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Α - σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προσβασιμότητα αριθμών του εθνικού 
σχεδίου αριθμοδότησης για τελικούς 
χρήστες, αριθμών από τα πεδία ETNS και 
UIFN, καθώς και όρων σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).’

4. Προσβασιμότητα αριθμών των εθνικών 
σχεδίων αριθμοδότησης για τελικούς 
χρήστες, αριθμών από τα πεδία ETNS και 
UIFN, καθώς και όρων σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή πρόσβαση στους αριθμούς είναι αναγκαία για την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 819
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Α - στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προσβασιμότητα αριθμών του εθνικού 
σχεδίου αριθμοδότησης για τελικούς 
χρήστες, αριθμών από τα πεδία ETNS και 
UIFN, καθώς και όρων σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).’

4. Προσβασιμότητα αριθμών των εθνικών 
σχεδίων αριθμοδότησης για τελικούς 
χρήστες, αριθμών από τα πεδία ETNS και 
UIFN, καθώς και όρων σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή πρόσβαση στους αριθμούς είναι αναγκαία για την εσωτερική αγορά. Αυτή η 
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αλλαγή συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 28 της οδηγίας για την καθολική 
υπηρεσία.

Τροπολογία 820
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Α - στοιχείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ’

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν αποτελεσματικότερο και επιθυμητότερο αν η συζήτηση σχετικά με την προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικά θέματα στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης για το περιεχόμενο. Αυτή η 
πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία του σωστού περιβάλλοντος για έναν διάλογο όπου όλοι 
οι συμμέτοχοι της ηλεκτρονικής αλυσίδας αξιοποίησης θα μπορούν να εργάζονται μαζί για να 
βρουν λύσεις που θα βασίζονται στην αυτορρύθμιση και θα στηρίζονται από όλους τους 
συμμέτοχους.

Τροπολογία 821
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 3 - στοιχείο ζα (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι – Μέρος Α – στοιχείο 19α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:



AM\727532EL.doc 73/79 PE407.807v01-00

EL

"19a. Υποχρεώσεις διαφάνειας επί των 
παρόχων δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών για τη διασφάλιση 
διατερματικής συνδετικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της απεριόριστης 
πρόσβασης σε περιεχόμενο, υπηρεσίες και 
εφαρμογές, σύμφωνα με τους στόχους και 
τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, αποκάλυψη σε 
σχέση με τους περιορισμούς επί της 
προσβάσεως σε υπηρεσίες και εφαρμογές 
και σε σχέση με τις πολιτικές διαχείρισης 
της κίνησης και, όπου είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, πρόσβαση των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών σε τέτοιες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
την επαλήθευση της εν λόγω 
αποκάλυψης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύοντες όροι δεν προβλέπουν ρητά υποχρεώσεις διαφάνειας  για να προστατευθούν τα 
δικαιώματα πρόσβασης του τελικού χρήστη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αρκετές πληροφορίες, ώστε να εκτιμούν κατά πόσο συμμορφώνονται οι 
πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών με τις υποχρεώσεις τους να επιτρέπουν στους 
τελικούς χρήστες την πρόσβαση στο περιεχόμενο, στις υπηρεσίες και στις εφαρμογές της 
επιλογής τους. Οι όροι χορήγησης γενικής άδειας εξασφαλίζουν μηχανισμό που διασφαλίζει τη 
διαφάνεια μεταξύ παρόχων δικτύων επικοινωνιών χωρίς σημαντική ισχύ στην αγορά. 

Τροπολογία 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 4 - στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Β - στοιχείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ή 
χρήσης τύπου τεχνολογίας για τα οποία 
χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της 
συχνότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

1. Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ή 
χρήσης τύπου τεχνολογίας για τα οποία 
χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της 
συχνότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά 



PE407.807v01-00 74/79 AM\727532EL.doc

EL

περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης. περίπτωση, της αποκλειστικής χρήσης 
συχνότητας για μετάδοση συγκεκριμένου 
οπτικοακουστικού περιεχομένου ή
υπηρεσιών και των απαιτήσεων κάλυψης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παραμείνει δυνατή η αποκλειστική χρήση συχνότητας για υπηρεσία μεταδόσεων. Η 
αποτελεσματική χρήση συχνοτήτων μπορεί να είναι όρος που θα συνοδεύει τα δικαιώματα 
χρήσης.

Τροπολογία 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 4 - στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Β - στοιχείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ή 
χρήσης τύπου τεχνολογίας για τα οποία 
χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της 
συχνότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης.’

1. Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ή 
χρήσης τύπου τεχνολογίας για τα οποία 
χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της 
συχνότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης και 
ποιότητας.’

Or. es

Τροπολογία 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – παράγραφος 4 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Β - στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Στο σημείο 4 διαγράφονται οι λέξεις 
'με την επιφύλαξη των τυχόν 

διαγράφεται
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τροποποιήσεων του εθνικού 
προγράμματος συχνοτήτων':

Or. es

Τροπολογία 825
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – παράγραφος 4 – στοιχείο (δ)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Β - στοιχείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εθελούσιες υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το 
δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία 
ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.’

7. Εθελούσιες υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το 
δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία 
ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.’
Αν τέτοια υποχρέωση αντιστοιχεί εκ των 
πραγμάτων σε μια ή περισσότερες από τις
υποχρεώσεις που παρατίθενται στα 
άρθρα 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ, η εν λόγω υποχρέωση 
θεωρείται ότι λήγει από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 το αργότερο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ σε αγορά που 
δικαιολογεί εκ των προτέρων ρύθμιση.  Πριν από το πλαίσιο του 2002, η απόκτηση 
δικαιωμάτων χρήσης εξαρτιόταν ενίοτε από την "εθελοντική δέσμευση" νεοεισερχομένων, η 
οποία αντιστοιχούσε σε τέτοιες ρυθμιστικές υποχρεώσεις (υποχρεώσεις κατά των διακρίσεων 
κλπ.). Για να αποφευχθεί η ρύθμιση ανεξάρτητα από την ισχύ στην αγορά, αυτές οι "εθελοντικές 
δεσμεύσεις" θα θεωρείται ότι λήγουν μετά από μια μεταβατική περίοδο.
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Τροπολογία 826
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 4α (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα Ι - Μέρος Γ - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το μέρος Γ σημείο 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Καθορισμός της υπηρεσίας για την 
οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων που συνδέονται με την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας και, προς 
αποφυγήν αμφιβολιών, των αρχών 
τιμολόγησης και των μέγιστων τιμών για 
συγκεκριμένα πεδία αριθμών για τους 
σκοπούς της εξασφάλισης της 
προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα 
με το άρθρο 8  παράγραφος 4 στοιχείο β), 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκεκριμένα πεδία αριθμών αναφέρονται σε συγκεκριμένους τύπους υπηρεσιών (δωρεάν 
τηλεφωνία, εθνικοί συντελεστές, τοπικοί συντελεστές). Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι επιβαρύνσεις που επιβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης για 
αυτές τις υπηρεσίες δεν αιφνιδιάζουν τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές 
δικαιούνται να αναμένουν ότι ένας (μη γεωγραφικός) εθνικός αριθμός τέλους θα χρεωθεί με 
τον κανονικό εθνικό συντελεστή.

Τροπολογία 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα II
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ακόλουθο παράρτημα II προστίθεται 
στην οδηγία 2002/20/EΚ (οδηγία 
αδειοδότησης):

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη διαγραφή του άρθρου 6α στοιχείο δ).

Τροπολογία 828
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ακόλουθο παράρτημα II προστίθεται 
στην οδηγία 2002/20/EΚ (οδηγία 
αδειοδότησης):

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμφωνεί με την τροπολογία στα προτεινόμενα άρθρα 6α και 6β της οδηγίας για 
την αδειοδότηση.

Τροπολογία 829
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1, στοιχείο (δ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) [η μέθοδος καθορισμού τελών χρήσης 
για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων]· 

(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών χρήσης 
για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων, με την επιφύλαξη των 
συστημάτων που ορίζονται από τα κράτη 
μέλη στα οποία η υποχρέωση καταβολής 
τελών χρήσης αντικαθίσταται από την 
υποχρέωση εκπλήρωσης συγκεκριμένων 
στόχων γενικού συμφέροντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 830
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1, στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών χρήσης 
για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων·

(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών χρήσης 
για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων με την επιφύλαξη των 
μηχανισμών που προβλέπουν τα κράτη 
μέλη με σκοπό να αντικατασταθεί η 
υποχρέωση των δικαιωμάτων του χρήστη 
με την υποχρέωση να εξυπηρετούνται 
στόχοι γενικού συμφέροντος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την επιλογή να διατηρούν ή να εισάγουν μηχανισμούς 
αντικατάστασης της υποχρέωσης των δικαιωμάτων του χρήστη με μια υποχρέωση να 
εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι στόχοι γενικού συμφέροντος. Τέτοιοι μηχανισμοί, οι οποίοι 
εξυπηρετούν τους στόχους της πολυφωνίας, ανταποκρίνονται στη συνήθη πρακτική στο πλαίσιο 
της διάθεσης συχνοτήτων για τοπικές μεταδόσεις.
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