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Τροπολογία 111
Gunnar Hökmark

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
αναλογική και προσαρμοσμένη 
προσέγγιση των ποικίλων όρων 
ανταγωνισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να καθορίζουν τις αγορές 
σε υποεθνική βάση ή να αίρουν τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές 
ή/και γεωγραφικές ζώνες όπου υφίσταται 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών.

(5) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όταν 
διενεργούν αναλύσεις αγοράς, πρέπει να 
επιδιώκουν να εξασφαλίζουν ότι η 
ρύθμιση διευκολύνει την εκτεταμένη 
ανάπτυξη υποδομών στο βαθμό που είναι 
βιώσιμη οικονομικά και δίνει τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές σε όλες 
τις γεωγραφικές περιοχές να αντλούν 
οφέλη από τον πραγματικό ανταγωνισμό.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί αναλογική 
και προσαρμοσμένη προσέγγιση των 
ποικίλων όρων ανταγωνισμού, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν 
τις αγορές σε υποεθνική βάση και να 
αίρουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις στις 
γεωγραφικές αγορές όπου υφίσταται 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όταν 
αξιολογούν ποιες υποχρεώσεις 
πρόσβασης είναι οι πλέον κατάλληλες για 
τη διευκόλυνση των αποδοτικών 
επενδύσεων και του πραγματικού 
ανταγωνισμού, πρέπει, εάν είναι δυνατόν 
στην πράξη, να λαμβάνουν υπόψη 
οιεσδήποτε διαφορετικές συνθήκες 
υπάρχουν στις διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές εντός των κρατών μελών τους, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, 
περιλαμβανομένων των συμφερόντων 
των κοινοτήτων της υπαίθρου, και την 
ενιαία αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό επί του θέματος της γεωγραφικής 



PE421.390v01-00 4/55 AM\775029EL.doc

EL

κατάτμησης που είναι σύμφωνος με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού τις οποίες πρέπει 
να ακολουθούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά τη διεργασία ανάλυσης των αγορών.

Τροπολογία 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
αναλογική και προσαρμοσμένη 
προσέγγιση των ποικίλων όρων 
ανταγωνισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να καθορίζουν τις αγορές 
σε υποεθνική βάση ή να αίρουν τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές 
ή/και γεωγραφικές ζώνες όπου υφίσταται 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών.

(5) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όταν 
διενεργούν αναλύσεις αγοράς, πρέπει να 
επιδιώκουν να εξασφαλίζουν ότι η 
ρύθμιση διευκολύνει την εκτεταμένη 
ανάπτυξη υποδομών στο βαθμό που είναι 
βιώσιμη οικονομικά και δίνει τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές σε όλες 
τις γεωγραφικές περιοχές να αντλούν 
οφέλη από τον πραγματικό ανταγωνισμό.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί αναλογική 
και προσαρμοσμένη προσέγγιση των 
ποικίλων όρων ανταγωνισμού, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν 
τις αγορές σε υποεθνική βάση και να 
αίρουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις στις 
γεωγραφικές αγορές όπου υφίσταται 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όταν 
αξιολογούν ποιες υποχρεώσεις 
πρόσβασης είναι οι πλέον κατάλληλες για 
τη διευκόλυνση των αποδοτικών 
επενδύσεων και του πραγματικού 
ανταγωνισμού, πρέπει, εάν είναι δυνατόν 
στην πράξη, να λαμβάνουν υπόψη 
οιεσδήποτε διαφορετικές συνθήκες 
υπάρχουν στις διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές εντός των κρατών μελών τους, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, 
περιλαμβανομένων των συμφερόντων 
των κοινοτήτων της υπαίθρου, και την 
ενιαία αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό επί του θέματος της γεωγραφικής
κατάτμησης που είναι σύμφωνος με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού τις οποίες πρέπει 
να ακολουθούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά τη διεργασία ανάλυσης των αγορών.

Τροπολογία 113
Amalia Sartori

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
αναλογική και προσαρμοσμένη 
προσέγγιση των ποικίλων όρων 
ανταγωνισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να καθορίζουν τις αγορές 
σε υποεθνική βάση ή να αίρουν τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές 
ή/και γεωγραφικές ζώνες όπου υφίσταται 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών.

(5) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όταν 
διενεργούν αναλύσεις αγοράς, πρέπει να 
επιδιώκουν να εξασφαλίζουν ότι η 
ρύθμιση διευκολύνει την εκτεταμένη 
ανάπτυξη υποδομών στο βαθμό που είναι 
βιώσιμη οικονομικά και δίνει τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές σε όλες 
τις γεωγραφικές περιοχές να αντλούν 
οφέλη από τον πραγματικό ανταγωνισμό.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί αναλογική 
και προσαρμοσμένη προσέγγιση των 
ποικίλων όρων ανταγωνισμού, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν 
τις αγορές σε υποεθνική βάση και να 
αίρουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις στις 
γεωγραφικές αγορές όπου υφίσταται 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό επί του θέματος της γεωγραφικής 
κατάτμησης που είναι σύμφωνος με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού τις οποίες πρέπει 
να ακολουθούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά τη διεργασία ανάλυσης των αγορών.
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Τροπολογία 114
Erika Mann

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14α) Οι επενδύσεις σε νέες και 
βελτιωμένες υποδομές χαρακτηρίζονται 
συχνά από ουσιαστικές απαιτήσεις 
κεφαλαίων, αβεβαιότητα της ζήτησης και 
μακρόχρονο οικονομικό κύκλο ζωής, 
οδηγώντας σε υψηλότερους επενδυτικούς 
κινδύνους. Οι οδηγίες 2002/21(ΕΚ) και 
2002/19/ΕΚ πρέπει να υποστηρίζουν 
ρυθμιστική προσέγγιση η οποία τονώνει 
τις επενδύσεις σε αυτές τις υποδομές 
πρώτον παρέχοντας τη δυνατότητα στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν 
τους όρους και προϋποθέσεις για 
πρόσβαση στην προσφάτως 
κατασκευασθείσα υποδομή επί 
διαδοχικές περιόδους επανεξέτασης για 
όσο χρονικό διάστημα υπάρχει σημαντική 
δύναμη στην αγορά με στόχο να 
παρέχεται βεβαιότητα σχεδιασμού για 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, 
δεύτερον επιτρέποντας διευθετήσεις 
δίκαιου επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ 
του επενδυτή και εκείνων που επιδιώκουν 
πρόσβαση με στόχο να παρέχονται 
συνθήκες επί ίσοις όροις για τον αρχικό 
επενδυτή και τους φορείς εκμετάλλευσης 
που αντλούν οφέλη από την πρόσβαση 
στη νέα υποδομή και τρίτον 
υποστηρίζοντας μηχανισμούς 
διαμόρφωσης των τιμών με γνώμονα την 
αγορά οι οποίοι παρέχουν επαρκή 
ευελιξία για να ορίζονται διαφορετικές 
τιμές για διαφορετικά προϊόντα και 
ποιότητες προϊόντος αντικατοπτρίζοντας 
την αξία του προϊόντος και/ή της 
υπηρεσίας για τον καταναλωτή. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη αυτή καθοδηγεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην εφαρμογή των αρχών 
για ρύθμιση στο άρθρο 8 (4α) της οδηγίας πλαίσιο.

Τροπολογία 115
Dominique Vlasto

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14δ (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14β) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όταν 
επιβάλλουν υποχρεώσεις για την 
πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 
υποδομές, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν 
τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 
απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 
ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 
απορρόφησης των νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 
τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να μπορούν να 
ορίσουν, εάν είναι εφικτό, όρους και 
προϋποθέσεις για πρόσβαση επί επαρκή 
χρονική περίοδο με στόχο να παρέχεται 
βεβαιότητα σχεδιασμού στους επενδυτές.  
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν διευθετήσεις 
για τις τιμές που εξαρτώνται από το 
μέγεθος της σύμβασης εφόσον αυτές οι 
διευθετήσεις είναι σύμφωνες με το 
κοινοτικό δίκαιο. Πάντως, οι 
διευθετήσεις για τις τιμές δεν πρέπει να 
επιτρέπονται στις περιπτώσεις που 
ενδέχεται να προκαλούν διακρίσεις υπέρ 
του φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική 
δύναμη στην αγορά, παραδείγματος χάριν 
μέσω συμπίεσης περιθωρίου, παρεμβολής 
φραγμών στην είσοδο ή με άλλο τρόπο 
παρεμπόδισης της ανάπτυξης του 
πραγματικού ανταγωνισμού στις 
υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις.
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Έχοντας υπόψη το μέγεθος των 
επενδύσεων που χρειάζονται για νέα και 
βελτιωμένη υποδομή, οι συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ συντελεστών της 
αγοράς μπορούν να επισπεύσουν και 
ενισχύσουν την ανάπτυξη δικτύων 
επόμενης γενιάς προς όφελος των 
καταναλωτών, υπό τον όρο ότι 
διαφυλάσσεται ο ανταγωνισμός, μεταξύ 
άλλων και μέσω της επιβολής 
υποχρεώσεων πρόσβασης όπου 
χρειάζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου αποσαφηνίζοντας τις τροπολογίες στο άρθρο 8 της οδηγίας πλαίσιο και στο 
άρθρο 13 της οδηγίας για την πρόσβαση και αντικατοπτρίζοντας τόσο την ανάγκη να υπάρξει 
δίκαιη ανταπόδοση για τους επενδυτές στην πρόσβαση νέας γενιάς όσο και την ανάγκη για 
προστασία του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 116
Amalia Sartori

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14β) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όταν 
επιβάλλουν υποχρεώσεις για την 
πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 
υποδομές, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν 
τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 
απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 
ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 
απορρόφησης των νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 
τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να μπορούν να 
ορίσουν, εάν είναι εφικτό, όρους και 
προϋποθέσεις για πρόσβαση για επαρκές 
χρονικό διάστημα με στόχο να παρέχεται 
βεβαιότητα σχεδιασμού στους επενδυτές 
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και ταυτόχρονα να καθίσταται δυνατή η 
περιοδική επανεξέταση της ακρίβειας 
των υποθέσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου αποσαφηνίζοντας τις τροπολογίες στο άρθρο 8 παράγραφος 4α όσον αφορά 
τους στόχους των ρυθμιστικών αρχών σε σχέση με την πρόσβαση επόμενης γενιάς.

Τροπολογία 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14β) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όταν 
επιβάλλουν υποχρεώσεις για την 
πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 
υποδομές, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν 
τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 
απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 
ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 
απορρόφησης των νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 
τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να μπορούν να 
ορίσουν, εάν είναι εφικτό, όρους και 
προϋποθέσεις για πρόσβαση επί επαρκή
χρονική περίοδο με στόχο να παρέχεται 
βεβαιότητα σχεδιασμού στους επενδυτές.  
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν διευθετήσεις 
για τις τιμές που εξαρτώνται από το 
μέγεθος της σύμβασης εφόσον αυτές οι 
διευθετήσεις είναι σύμφωνες με το 
κοινοτικό δίκαιο. Πάντως, οι 
διευθετήσεις για τις τιμές δεν πρέπει να 
επιτρέπονται στις περιπτώσεις που 
ενδέχεται να προκαλούν διακρίσεις υπέρ 
του φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική 
δύναμη στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω 
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συμπίεσης περιθωρίου, παρεμβολής 
φραγμών στην είσοδο ή με άλλο τρόπο 
παρεμπόδισης της ανάπτυξης του 
πραγματικού ανταγωνισμού στις 
υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις.
Έχοντας υπόψη το μέγεθος των 
επενδύσεων που χρειάζονται για νέα και 
βελτιωμένη υποδομή, οι συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ συντελεστών της 
αγοράς μπορούν να επισπεύσουν και 
ενισχύσουν την ανάπτυξη δικτύων 
επόμενης γενιάς προς όφελος των 
καταναλωτών, υπό τον όρο ότι 
διαφυλάσσεται ο ανταγωνισμός, μεταξύ 
άλλων και μέσω της επιβολής 
υποχρεώσεων πρόσβασης όπου 
χρειάζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου αποσαφηνίζοντας τις τροπολογίες στο άρθρο 8 της οδηγίας πλαίσιο και στο 
άρθρο 13 της οδηγίας για την πρόσβαση και αντικατοπτρίζοντας τόσο την ανάγκη να υπάρξει 
δίκαιη ανταπόδοση για τους επενδυτές στη πρόσβαση νέας γενιάς όσο και την ανάγκη για 
προστασία του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 118
Gunnar Hökmark

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14β) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όταν 
επιβάλλουν υποχρεώσεις για την 
πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 
υποδομές, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης αντανακλούν 
τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η 
απόφαση για επενδύσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη μεταξύ άλλων το κόστος 
ανάπτυξης, το αναμενόμενο ποσοστό 
απορρόφησης των νέων προϊόντων και 



AM\775029EL.doc 11/55 PE421.390v01-00

EL

υπηρεσιών και τα αναμενόμενα επίπεδα 
τιμών λιανικής. Πέραν τούτου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να μπορούν να 
ορίσουν, εάν είναι εφικτό, όρους και 
προϋποθέσεις για πρόσβαση επί επαρκή 
χρονική περίοδο με στόχο να παρέχεται 
βεβαιότητα σχεδιασμού στους επενδυτές.  
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν διευθετήσεις 
για τις τιμές που εξαρτώνται από το 
μέγεθος της σύμβασης εφόσον αυτές οι 
διευθετήσεις είναι σύμφωνες με το 
κοινοτικό δίκαιο. Πάντως, οι 
διευθετήσεις για τις τιμές δεν πρέπει να 
επιτρέπονται στις περιπτώσεις που 
ενδέχεται να προκαλούν διακρίσεις υπέρ 
του φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική 
δύναμη στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω 
συμπίεσης περιθωρίου, παρεμβολής 
φραγμών στην είσοδο ή με άλλο τρόπο 
παρεμπόδισης της ανάπτυξης του 
πραγματικού ανταγωνισμού στις 
υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις.
Έχοντας υπόψη το μέγεθος των 
επενδύσεων που χρειάζονται για νέα και 
βελτιωμένη υποδομή, οι συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ συντελεστών της 
αγοράς μπορούν να επισπεύσουν και 
ενισχύσουν την ανάπτυξη δικτύων 
επόμενης γενιάς προς όφελος των 
καταναλωτών, υπό τον όρο ότι 
διαφυλάσσεται ο ανταγωνισμός, μεταξύ 
άλλων και μέσω της επιβολής 
υποχρεώσεων πρόσβασης όπου 
χρειάζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου αποσαφηνίζοντας τις τροπολογίες στο άρθρο 8 της οδηγίας πλαίσιο και στο 
άρθρο 13 της οδηγίας για την πρόσβαση και αντικατοπτρίζοντας τόσο την ανάγκη να υπάρξει 
δίκαιη ανταπόδοση για τους επενδυτές στη πρόσβαση νέας γενιάς όσο και την ανάγκη για 
προστασία του ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 119
Erika Mann

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14β) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όταν 
επιβάλλουν υποχρεώσεις για την 
πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες 
υποδομές και επανορθωτικά μέτρα για 
τον έλεγχο των τιμών, πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι προϋποθέσεις 
πρόσβασης αντανακλούν τις περιστάσεις 
στις οποίες βασίζεται η απόφαση για 
επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ 
άλλων το κόστος ανάπτυξης, το 
αναμενόμενο ποσοστό απορρόφησης των 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τα 
αναμενόμενα επίπεδα τιμών λιανικής. 
Πρέπει να επιτρέπεται στους συντελεστές 
της αγοράς να αντικατοπτρίζουν το 
βαθμό της δέσμευσης εκείνου που ζητεί 
πρόσβαση να αναλάβει μέρος του 
επενδυτικού κινδύνου παραδείγματος 
χάριν μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
πρόσβασης και/ή ελάχιστων ποσοτήτων 
στους όρους πρόσβασης, 
περιλαμβανομένης της τιμής. Ο ορισμός 
διαφορετικών τιμών χονδρικής για 
διάφορα προϊόντα και επίπεδα ποιότητας 
όπως τα διαφορετικά εύρη ζωνών πρέπει 
να τύχει υποστήριξης καθώς αυτό 
επιτρέπει να αντανακλάται η αξία του 
προϊόντος και/ή της υπηρεσίας στην τιμή 
πρόσβασης. Αυτού του είδους η 
προσέγγιση της διαμόρφωσης τιμών με 
βάση την αγορά προάγει την ευημερία, 
αντικατοπτρίζει τη ζήτηση από πλευράς 
καταναλωτών και επιτρέπει να 
παραμείνουν στην αγορά προϊόντα που 
εισήλθαν με φθηνότερη τιμή και προϊόντα 
με υψηλότερη πριμοδότηση και τέλος 
μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη και 
διείσδυση νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Η παροχή προϊόντων σε 
ελκυστικές τιμές λιανικής που προωθεί τη 
γρήγορη διείσδυση νέων μαζικών 
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υπηρεσιών στην αγορά και με τον τρόπο 
αυτό την ταχεία αποδοτικότητα των νέων 
δικτύων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται 
από υπερβολικά στενή και ακατάλληλη 
εφαρμογή της δοκιμής συμπίεσης των  
τιμών. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
ή οι πάροχοι υπηρεσιών που είναι 
διατεθειμένοι να αναλάβουν ριψοκίνδυνες 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις έχουν το 
δικαίωμα να διενεργούν ελκυστικές αλλά 
και αποδοτικές προσφορές στον 
καταναλωτή στο βαθμό που ανάλογος 
φορέας εκμετάλλευσης ή πάροχος 
υπηρεσιών διατεθειμένος να αναλάβει 
επένδυση ίδιου ποσού ή επικινδυνότητας 
είναι σε θέση από οικονομική άποψη να 
αντιπροσφέρει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη αυτή καθοδηγεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην εφαρμογή της 
ρύθμισης των τιμών δυνάμει του άρθρου 13 της οδηγίας για την πρόσβαση.

Τροπολογία 120
Amalia Sartori

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14γ) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όταν 
επιβάλλουν επανορθωτικά μέτρα για τον 
έλεγχο των τιμών πρέπει να επιδιώκουν 
την επίτευξη δίκαιης ανταπόδοσης για 
τον επενδυτή, τα οποία μπορούν, κατά 
περίπτωση, να προσαρμόζονται ώστε να 
αντικατοπτρίζουν κινδύνους που 
σχετίζονται με ιδιαίτερο επενδυτικό έργο.  
Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν διευθετήσεις για τις τιμές 
που εξαρτώνται από το μέγεθος της 
σύμβασης εφόσον αυτές οι διευθετήσεις 
είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο. 
Πάντως, οι διευθετήσεις για τις τιμές δεν 
πρέπει να επιτρέπονται στις περιπτώσεις 
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που ενδέχεται να προκαλούν διακρίσεις 
υπέρ του φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική δύναμη στην αγορά, μεταξύ 
άλλων μέσω συμπίεσης περιθωρίου, 
παρεμβολής φραγμών στην είσοδο ή με 
άλλο τρόπο παρεμπόδισης της ανάπτυξης 
του πραγματικού ανταγωνισμού στις 
υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου αποσαφηνίζοντας τις τροπολογίες στο άρθρο 8 της οδηγίας για την πρόσβαση 
και αντικατοπτρίζοντας τόσο την ανάγκη να υπάρξει δίκαιη ανταπόδοση για τους επενδυτές όσο 
και την ανάγκη για προστασία του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 121
Amalia Sartori

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 δ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14δ) Έχοντας υπόψη το μέγεθος των 
επενδύσεων που χρειάζονται για νέες και 
βελτιωμένες υποδομές, οι συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ συντελεστών της 
αγοράς θα μπορούσαν, όπου αυτό είναι 
συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο, να 
επισπεύσουν και ενισχύσουν την 
ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς προς 
όφελος των καταναλωτών, υπό τον όρο 
ότι διαφυλάσσεται ο ανταγωνισμός, 
μεταξύ άλλων και μέσω των 
υποχρεώσεων πρόσβασης όπως 
απαιτείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
ανάλυσης της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου αποσαφηνίζοντας τις τροπολογίες στο άρθρο 12 της οδηγίας πλαισίου σχετικά 
με τον επιμερισμό ευκολιών, κινδύνων και επενδύσεων και διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ του 
άρθρου 12 της οδηγίας πλαισίου και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες.

Τροπολογία 122
Amalia Sartori

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 ε (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14ε) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά 
την κατάρτιση κανόνων πρόσβασης για 
τους φορείς με σημαντική δύναμη στην 
αγορά πρέπει να παρέχουν κίνητρα για 
επενδύσεις σε δομές που είναι βιώσιμες 
μελλοντικά και καθιστούν αμέσως δυνατή 
την πρόσβαση και την καινοτομία από 
τρίτους.  Η κατασκευή δομών από φορείς 
με σημαντική δύναμη στην αγορά που δεν 
επιτρέπουν αμέσως πρόσβαση δεν πρέπει 
να αμείβονται μέσω του ρυθμιστικού 
συστήματος, παραδείγματος χάριν 
εφαρμόζοντας λιγότερο αυστηρές 
υποχρεώσεις από εκείνες που θα είχαν 
εφαρμοσθεί σε άλλη περίπτωση ή 
κατανέμοντας σε τρίτους το κόστος για 
μεταγενέστερες προσαρμογές των 
δικτύων ώστε να επιτρέπεται η 
πρόσβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επεξεργασθεί τρόπους με τους οποίους οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους του άρθρου 8 με την προώθηση επενδύσεων που είναι 
συμβατές με τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 123
Mary Honeyball

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκαλέσουν το 2010 διάσκεψη κορυφής 
για το ραδιοφάσμα, ως συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 8α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο), με τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Επιτροπής και όλων των 
ενδιαφερομένων. Η διάσκεψη κορυφής 
θα συμβάλει ιδιαίτερα στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής της πολιτικής της 
ΕΕ για το ραδιοφάσμα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάσκεψη κορυφής για το ραδιοφάσμα είναι σημαντικό και χρήσιμο φόρουμ για αυτούς που 
χαράσσουν πολιτική στον τομέα του ραδιοφάσματος με στόχο να εξετάσουν τα βασικά τρέχοντα 
θέματα. Ωστόσο έχοντας υπόψη το χρονικό πλαίσιο του 2010 θα είναι δυστυχώς πολύ αργά να 
εξετασθούν θέματα σχετικά με τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία και το 
ψηφιακό μέρισμα καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη θα έχουν ήδη καταρτίσει κάποια σχέδια.

Τροπολογία 124
Erna Hennicot-Schoepges

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας
για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει να είναι συνεπείς προς το έργο των 
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών 
που ασχολούνται με τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, λ.χ. της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της 
ευρωπαϊκής διάσκεψης των ταχυδρομικών 
και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 

(22) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη διαχείριση 
του ραδιοφάσματος, τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενεργούν σύμφωνα προς το νομικό 
πλαίσιο των διεθνών και περιφερειακών 
οργανισμών που ασχολούνται με τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος, λ.χ. της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) 
και της ευρωπαϊκής διάσκεψης των 



AM\775029EL.doc 17/55 PE421.390v01-00

EL

(CEPT), ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και παγκοσμίως.

ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών 
οργανισμών (CEPT), ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
διαχείριση και η εναρμόνιση της χρήσης 
του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και μεταξύ των κρατών μελών 
και άλλων μελών της ITU.

Or. en

Αιτιολόγηση

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Τροπολογία 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει να είναι συνεπείς προς το έργο των 
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών 
που ασχολούνται με τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, λ.χ. της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της 
ευρωπαϊκής διάσκεψης των ταχυδρομικών 
και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 
(CEPT), ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και παγκοσμίως.

(22) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη διαχείριση 
του ραδιοφάσματος τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενεργούν σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο  των διεθνών και περιφερειακών 
οργανισμών που ασχολούνται με τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος, λ.χ. της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) 
και της ευρωπαϊκής διάσκεψης των 
ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών 
οργανισμών (CEPT), ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
διαχείριση και, κατά περίπτωση, η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και παγκοσμίως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου αποσαφηνίζοντας τη νομική υποχρέωση που απορρέει από τις διεθνείς 
συμφωνίες.

Τροπολογία 126
Herbert Reul

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει να είναι συνεπείς προς το έργο των 
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών 
που ασχολούνται με τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, λ.χ. της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της 
ευρωπαϊκής διάσκεψης των ταχυδρομικών 
και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 
(CEPT), ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και παγκοσμίως.

(22) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη διαχείριση 
του ραδιοφάσματος τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενεργούν σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο  των διεθνών και περιφερειακών 
οργανισμών που ασχολούνται με τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος, λ.χ. της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) 
και της ευρωπαϊκής διάσκεψης των 
ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών 
οργανισμών (CEPT), ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
διαχείριση και, κατά περίπτωση, η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και παγκοσμίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου αποσαφηνίζοντας τη νομική υποχρέωση που απορρέει από τις διεθνείς 
συμφωνίες.
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Τροπολογία 127
Mary Honeyball

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(26) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
θα πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο 
αδειών ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας 
και υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε ζώνες συχνοτήτων που 
είναι διαθέσιμες για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 
ορίζονται στους εθνικούς πίνακες 
μερισμού ραδιοσυχνοτήτων και τον 
κανονισμό περί ραδιοεπικοινωνιών της 
ITU («αρχές ουδετερότητας ως προς 
τεχνολογία και υπηρεσίες»). Ο διοικητικός 
καθορισμός τεχνολογιών και υπηρεσιών θα 
πρέπει να εφαρμόζεται όταν διακυβεύονται 
στόχοι γενικού συμφέροντος και θα πρέπει 
να αιτιολογείται σαφώς και να υπάγεται σε 
τακτική περιοδική ανασκόπηση.

(26) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο αδειών 
ουδέτερων από άποψη τεχνολογίας και 
υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του 
ραδιοφάσματος να μπορούν να επιλέγουν 
την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών σε ζώνες συχνοτήτων που 
είναι διαθέσιμες για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο διοικητικός 
καθορισμός τεχνολογιών και υπηρεσιών θα 
πρέπει να εφαρμόζεται όταν διακυβεύονται 
στόχοι γενικού συμφέροντος και θα πρέπει 
να αιτιολογείται σαφώς και να υπάγεται σε 
τακτική περιοδική ανασκόπηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ το ΕΚ πρότεινε να διαγραφεί αυτή η αιτιολογική σκέψη για να ευθυγραμμισθεί με τις 
προτεινόμενες διατάξεις στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4, εμείς πιστεύουμε ότι ορισμένες 
πτυχές της είναι χρήσιμες και πρέπει να διατηρηθούν. 

Τροπολογία 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(28) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 

(28) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 
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επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Όπου είναι 
απαραίτητο και αναλογικό, θα πρέπει να 
επιτρέπονται εξαιρέσεις από την αρχή της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
όπου απαιτείται η παροχή συγκεκριμένης 
υπηρεσίας για την κάλυψη σαφώς 
προσδιορισμένων στόχων γενικού 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
η ανάγκη προαγωγής της κοινωνικής, 
περιφερειακής και εδαφικής συνοχής ή η 
αποφυγή μη αποδοτικής χρήσης 
ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και την πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων που είναι 
απαραίτητες για την προστασία της 
ασφάλειας της ζωής ή την εκπλήρωση 
άλλων στόχων γενικού συμφέροντος, οι 
εξαιρέσεις δεν θα πρέπει να συνεπάγονται 
αποκλειστική χρήση ορισμένων 
υπηρεσιών, αλλά να συνιστούν 
παραχώρηση προτεραιότητας ώστε να 
μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ζώνη 
και άλλες υπηρεσίες ή τεχνολογίες.

επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Εξάλλου όπου 
είναι απαραίτητο και αναλογικό, θα πρέπει 
να επιτρέπονται μέτρα όπου απαιτείται η 
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
συνοχής ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και την πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων που είναι 
απαραίτητες για την προστασία της 
ασφάλειας της ζωής ή, κατ' εξαίρεση, για
την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος, τα μέτρα δεν θα πρέπει να 
συνεπάγονται αποκλειστική χρήση 
ορισμένων υπηρεσιών, αλλά να συνιστούν 
παραχώρηση προτεραιότητας ώστε να 
μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ζώνη 
και άλλες υπηρεσίες ή τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα, να εξασφαλίσει συνεπή διατύπωση προς το άρθρο 9 
παράγραφος 4 της οδηγίας πλαισίου.
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Τροπολογία 129
Herbert Reul

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(28) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 
επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Όπου είναι 
απαραίτητο και αναλογικό, θα πρέπει να 
επιτρέπονται εξαιρέσεις από την αρχή της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
όπου απαιτείται η παροχή συγκεκριμένης 
υπηρεσίας για την κάλυψη σαφώς 
προσδιορισμένων στόχων γενικού 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
η ανάγκη προαγωγής της κοινωνικής, 
περιφερειακής και εδαφικής συνοχής ή η 
αποφυγή μη αποδοτικής χρήσης 
ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και την πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων που είναι 
απαραίτητες για την προστασία της 
ασφάλειας της ζωής ή την εκπλήρωση 
άλλων στόχων γενικού συμφέροντος, οι 
εξαιρέσεις δεν θα πρέπει να συνεπάγονται 
αποκλειστική χρήση ορισμένων 
υπηρεσιών, αλλά να συνιστούν 
παραχώρηση προτεραιότητας ώστε να 
μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ζώνη 
και άλλες υπηρεσίες ή τεχνολογίες.

(28) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 
επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Εξάλλου όπου 
είναι απαραίτητο και αναλογικό, θα πρέπει 
να επιτρέπονται μέτρα όπου απαιτείται η 
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
συνοχής ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και την πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων που είναι 
απαραίτητες για την προστασία της 
ασφάλειας της ζωής ή, κατ' εξαίρεση, για
την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος, τα μέτρα δεν θα πρέπει να 
συνεπάγονται αποκλειστική χρήση 
ορισμένων υπηρεσιών, αλλά να συνιστούν 
παραχώρηση προτεραιότητας ώστε να 
μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ζώνη 
και άλλες υπηρεσίες ή τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα, να εξασφαλίσει συνεπή διατύπωση προς το άρθρο 9 
παράγραφος 4 της οδηγίας πλαισίου.
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Τροπολογία 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(60) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να θεσπίσει συστάσεις ή/και 
εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με τις 
κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 7 της 
οδηγίας-πλαισίου· την εναρμόνιση στα 
πεδία του ραδιοφάσματος και της 
αριθμοδότησης καθώς και σε θέματα που 
άπτονται της ασφαλείας δικτύων και 
υπηρεσιών· την ταυτοποίηση των σχετικών 
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διεθνικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων και την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του κανονιστικού πλαισίου. Θα πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα προς 
ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 
οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ,

(60) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να θεσπίσει συστάσεις και/ή
εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με την 
εναρμόνιση στα πεδία της αριθμοδότησης 
και των γενικών αδειών χρήσης του 
ραδιοφάσματος καθώς και σε θέματα που 
άπτονται της ασφαλείας δικτύων και 
υπηρεσιών· την ταυτοποίηση των σχετικών 
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διεθνικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων και την
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του κανονιστικού πλαισίου. Θα πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα προς 
ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 
οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης σύμφωνα με το 
οποίο η εναρμόνιση της μεμονωμένης χρήσης ραδιοφάσματος πρέπει να αποφασισθεί με 
νομοθετική πράξη και όχι με επιτροπολογία.
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Τροπολογία 131
Herbert Reul

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(60) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να θεσπίσει συστάσεις ή/και 
εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με τις 
κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 7 της 
οδηγίας-πλαισίου· την εναρμόνιση στα 
πεδία του ραδιοφάσματος και της 
αριθμοδότησης καθώς και σε θέματα που 
άπτονται της ασφαλείας δικτύων και 
υπηρεσιών· την ταυτοποίηση των σχετικών 
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διεθνικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων και την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του κανονιστικού πλαισίου. Θα πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα προς 
ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 
οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ,

(60) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να θεσπίσει συστάσεις και/ή
εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με την 
εναρμόνιση στα πεδία της αριθμοδότησης 
και των γενικών αδειών χρήσης του 
ραδιοφάσματος καθώς και σε θέματα που 
άπτονται της ασφαλείας δικτύων και 
υπηρεσιών· την ταυτοποίηση των σχετικών 
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διεθνικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων και την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του κανονιστικού πλαισίου. Θα πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα προς 
ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 
οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης σύμφωνα με το 
οποίο η εναρμόνιση της μεμονωμένης χρήσης ραδιοφάσματος πρέπει να αποφασισθεί με 
νομοθετική πράξη και όχι με επιτροπολογία.



PE421.390v01-00 24/55 AM\775029EL.doc

EL

Τροπολογία 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο βα) (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

βα) Στην παράγραφο 2 το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
"β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
κοινωνίας των πληροφοριών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου και την 
πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
κοινωνίας των πληροφοριών σε όλα τα 
δίκτυα·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 58, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)) λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη την αρχή της παροχής ανοικτού δικτύου με στόχο να εξασφαλισθεί ότι όλοι 
οι χρήστες μπορούν να αντλούν οφέλη από την κοινωνία των πληροφοριών και τις καινοτομίες 
της.

Τροπολογία 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο βα) (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

βα) Στην παράγραφο 2 το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
"β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στις υπηρεσίες 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
κοινωνίας των πληροφοριών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου και την 
πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
κοινωνίας των πληροφοριών σε όλα τα 
δίκτυα·"

Or. en

Τροπολογία 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο στ α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ α) Στην παράγραφο 4 παρεμβάλλεται 
το στοιχείο στ α):
"στ α) κατευθυνόμενες από την αρχή ότι 
οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση 
να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
κάθε περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν 
κάθε εφαρμογή ή/και υπηρεσία της 
επιλογής τους·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 61 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).

Τροπολογία 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο στ β (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ β (νέο)
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ β) Στην παράγραφο 4 παρεμβάλλεται 
το στοιχείο στ β):
"στ β) εφαρμόζοντας την αρχή σύμφωνα 
με την οποία δεν μπορεί να επιβάλλεται 
κανένας περιορισμός επί των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών 
χρηστών, χωρίς να προηγηθεί δικαστική 
απόφαση, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 11 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ελευθερία της έκφρασης και της 
ενημέρωσης, εκτός από περιπτώσεις 
όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών 
και στις οποίες η απόφαση δύναται να 
είναι αντίστοιχη."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 138 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008.

Τροπολογία 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας,

(α) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας εξασφαλίζοντας ότι οι 
ρυθμιστικές προϋποθέσεις εφαρμόζονται 
για επαρκή χρονική περίοδο· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία του ΕΚ θα είχε απαιτήσει από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να μεριμνήσουν 
ώστε να ακολουθούνται συνεκτικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις επί διαδοχικές περιόδους 
επανεξέτασης της αγοράς, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
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καθώς οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποχρεούνται να επανεξετάζουν τις ρυθμιστικές αποφάσεις 
τους σε κάθε ανασκόπηση της αγοράς (και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εγγυηθούν συνέχεια 
της προσέγγισης). Η νέα συμβιβαστική διατύπωση αποσκοπεί στο να παράσχει όσο το δυνατόν 
πιο συνεπή προς το νομικό πλαίσιο κανονιστική προβλεψιμότητα. 

Τροπολογία 137
Erika Mann

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας,

(α) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας με την κατάλληλη 
συνέχεια επανορθωτικών μέσων επί 
διαδοχικές περιόδους επανεξέτασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αναλαμβάνουν 
επανορθωτικά μέτρα, δηλ. πραγματικές προϋποθέσεις πρόσβασης, πράγμα που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για αποφάσεις επενδύσεων σε νέες και βελτιωμένες υποδομές. Πρέπει βεβαίως να 
διενεργούνται τακτικές ανασκοπήσεις της αγοράς.

Τροπολογία 138
Angelika Niebler

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, 

a) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας με την κατάλληλη 
συνέχεια των επανορθωτικών μέσων στο 
πλαίσιο των ανασκοπήσεων της αγοράς·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της πρώτης ανάγνωσης. Πρέπει να ληφθούν τώρα αποφάσεις για επενδύσεις σε 
νέες και ενισχυμένες υποδομές. Τούτο απαιτεί συνεπή ρυθμιστική προσέγγιση.

Τροπολογία 139
Erika Mann

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές,
συνυπολογίζοντας και τους επενδυτικούς 
κινδύνους

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές,
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων ότι στους 
όρους πρόσβασης στις ευκολίες θα 
συνυπολογίζεται δεόντως ο κίνδυνος που 
αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν την επένδυση, 
ενθαρρύνοντας, όποτε και όπου 
ενδείκνυται, τον επιμερισμό των 
κινδύνων μεταξύ των επενδυτών και 
μεταξύ των επενδυτών και των αιτούντων 
πρόσβαση και διασφαλίζοντας την 
ευελιξία της τιμολόγησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβιβαστικό κείμενο έχει στόχο να παράσχει στις ΕΡΑ ευέλικτα εργαλεία για την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων σε νέα και ενισχυμένα δίκτυα πρόσβασης. Ο δίκαιος επιμερισμός 
των κινδύνων στους όρους πρόσβασης και η ευελιξία της τιμολόγησης των διαφόρων 
προϊόντων μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη νέων δικτύων ενώ, παράλληλα, προάγουν τον 
ανταγωνισμό, ενθαρρύνοντας την παροχή ελκυστικών προσφορών στους τελικούς χρήστες.
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Τροπολογία 140
Angelika Niebler

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές,
συνυπολογίζοντας και τους επενδυτικούς 
κινδύνους·

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές, με την 
ενθάρρυνση του καταμερισμού των 
επενδύσεων και με τη διασφάλιση του 
δέοντος επιμερισμού των κινδύνων 
μεταξύ των επενδυτών και των 
επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στις 
νέες εγκαταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά από την πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να ληφθούν τώρα αποφάσεις για επενδύσεις σε 
νέες και ενισχυμένες υποδομές. Τούτο απαιτεί συνεπή ρυθμιστική προσέγγιση.

Τροπολογία 141
Gunnar Hökmark

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές, 
συνυπολογίζοντας και τους επενδυτικούς 
κινδύνους·

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι στο 
πλαίσιο οποιασδήποτε υποχρέωσης 
πρόσβασης θα συνυπολογίζεται δεόντως 
ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι 
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν την 
επένδυση·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου στο ζήτημα της ρύθμισης της πρόσβασης και της τιμολόγησης όσον αφορά τα 
δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς. 

Τροπολογία 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές, 
συνυπολογίζοντας και τους επενδυτικούς 
κινδύνους·

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι στο 
πλαίσιο οποιασδήποτε υποχρέωσης 
πρόσβασης θα συνυπολογίζεται δεόντως 
ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι 
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν την 
επένδυση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου στο ζήτημα της ρύθμισης της πρόσβασης και της τιμολόγησης όσον αφορά τα 
δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς. 

Τροπολογία 143
Herbert Reul

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8α
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός 
της πολιτικής του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός 
της πολιτικής του ραδιοφάσματος

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή κατά το 
στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και 
την εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη 
τους μεταξύ άλλων την οικονομία, την 
ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο 
συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές 
και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της ΕΕ 
καθώς και τα διάφορα συμφέροντα των 
κοινοτήτων χρηστών του ραδιοφάσματος, 
με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
του ραδιοφάσματος και την αποφυγή 
επιβλαβών παρεμβολών.

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή κατά το 
στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και 
την εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Προς το σκοπό αυτό, 
λαμβάνουν υπόψη τους μεταξύ άλλων την 
οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το 
δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία 
έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, 
κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των 
πολιτικών της ΕΕ καθώς και τα διάφορα 
συμφέροντα των κοινοτήτων χρηστών του 
ραδιοφάσματος, με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος και την αποφυγή 
επιβλαβών παρεμβολών.

2. Τα κράτη μέλη προάγουν το συντονισμό 
των προσεγγίσεων πολιτικής του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και, οσάκις ενδείκνυται, εναρμονισμένες 
προϋποθέσεις όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική 
χρήση του ραδιοφάσματος που
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Μέσω της μεταξύ τους συνεργασίας 
και της συνεργασίας με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη προάγουν το συντονισμό των 
προσεγγίσεων πολιτικής του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και, οσάκις ενδείκνυται, 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική 
χρήση του ραδιοφάσματος που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Τα κράτη μέλη προάγουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό των 
συμφερόντων της ΕΕ στους διεθνείς 
οργανισμούς με αρμοδιότητα σε θέματα 
ραδιοφάσματος. Όταν απαιτείται για την 
προαγωγή αυτού του αποτελεσματικού 
συντονισμού, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνώμη της 
Ομάδας Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG) 
η οποία συστάθηκε με την απόφαση 
2002/622/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης 
Ιουλίου 2002, σχετικά με τη σύσταση 
ομάδας για την πολιτική 

3. Όποτε απαιτείται για να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός συντονισμός των 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στους διεθνείς οργανισμούς με 
αρμοδιότητα σε θέματα ραδιοφάσματος, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
της τη γνώμη της Ομάδας Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (RSPG), μπορεί να 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο κοινούς στόχους πολιτικής.
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ραδιοφάσματος*, μπορεί να προτείνει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κοινούς στόχους πολιτικής.

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της RSPG, μπορεί να 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την 
καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον 
τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος.

4.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της RSPG, μπορεί να 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών 
προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής 
ραδιοφάσματος. Αυτά τα προγράμματα 
καθορίζουν τους πολιτικούς 
προσανατολισμούς και τους στόχους για 
τον στρατηγικό προγραμματισμό, τον 
συντονισμό και την εναρμόνιση της 
χρήσης του ραδιοφάσματος στην 
Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στόχος της παρούσας οδηγίας και 
των ειδικών οδηγιών είναι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός 
της πολιτικής του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός 
της πολιτικής του ραδιοφάσματος

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή κατά το 
στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και 
την εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη 

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή κατά το 
στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και 
την εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Προς το σκοπό αυτό, 
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τους μεταξύ άλλων την οικονομία, την 
ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο 
συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές 
και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της ΕΕ 
καθώς και τα διάφορα συμφέροντα των 
κοινοτήτων χρηστών του ραδιοφάσματος, 
με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
του ραδιοφάσματος και την αποφυγή 
επιβλαβών παρεμβολών.

λαμβάνουν υπόψη τους μεταξύ άλλων την 
οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το 
δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία 
έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, 
κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των 
πολιτικών της ΕΕ καθώς και τα διάφορα 
συμφέροντα των κοινοτήτων χρηστών του 
ραδιοφάσματος, με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος και την αποφυγή 
επιβλαβών παρεμβολών.

2. Τα κράτη μέλη προάγουν το συντονισμό 
των προσεγγίσεων πολιτικής του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και, οσάκις ενδείκνυται, εναρμονισμένες 
προϋποθέσεις όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική 
χρήση του ραδιοφάσματος που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Μέσω της μεταξύ τους συνεργασίας 
και της συνεργασίας με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη προάγουν το συντονισμό των 
προσεγγίσεων πολιτικής του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και, οσάκις ενδείκνυται, 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική 
χρήση του ραδιοφάσματος που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Τα κράτη μέλη προάγουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό των 
συμφερόντων της ΕΕ στους διεθνείς 
οργανισμούς με αρμοδιότητα σε θέματα 
ραδιοφάσματος. Όταν απαιτείται για την 
προαγωγή αυτού του αποτελεσματικού 
συντονισμού, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνώμη της 
Ομάδας Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG) 
η οποία συστάθηκε με την απόφαση 
2002/622/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης 
Ιουλίου 2002, σχετικά με τη σύσταση 
ομάδας για την πολιτική 
ραδιοφάσματος*, μπορεί να προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κοινούς στόχους πολιτικής.

3. Όποτε απαιτείται για να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός συντονισμός των 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στους διεθνείς οργανισμούς με 
αρμοδιότητα σε θέματα ραδιοφάσματος, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
της τη γνώμη της Ομάδας Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (RSPG), μπορεί να 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο κοινούς στόχους πολιτικής.

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της RSPG, μπορεί να 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την 
καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον 
τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος.

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της RSPG, μπορεί να 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών 
προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής 
ραδιοφάσματος. Αυτά τα προγράμματα 
καθορίζουν τους πολιτικούς 
προσανατολισμούς και τους στόχους για 
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τον στρατηγικό προγραμματισμό, τον 
συντονισμό και την εναρμόνιση της 
χρήσης του ραδιοφάσματος στην 
Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στόχος της παρούσας οδηγίας και 
των ειδικών οδηγιών είναι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 145
Herbert Reul

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9β - παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα για τον 
προσδιορισμό των ζωνών στις οποίες οι 
επιχειρήσεις μπορούν να μεταβιβάζουν ή 
να χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους. Τα μέτρα αυτά δεν 
καλύπτουν ραδιοσυχνότητες που 
χρησιμοποιούνται για τις 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.
Τα εν λόγω τεχνικά εκτελεστικά μέτρα, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της με νέα μη 
ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου, μέσω της τήρησης της ιεράρχησης αρμοδιοτήτων που ορίζεται στο άρθρο 8 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης διασφαλίζεται ότι δε θα εξαιρεθούν αναγκαστικά ολόκληρες οι 
ζώνες που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές - για παράδειγμα, όσον 
αφορά το ψηφιακό φάσμα.

Τροπολογία 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9β - παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα για τον 
προσδιορισμό των ζωνών στις οποίες οι 
επιχειρήσεις μπορούν να μεταβιβάζουν ή 
να χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους. Τα μέτρα αυτά δεν 
καλύπτουν ραδιοσυχνότητες που 
χρησιμοποιούνται για τις 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.
Τα εν λόγω τεχνικά εκτελεστικά μέτρα, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της με νέα μη 
ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου, μέσω της τήρησης της ιεράρχησης αρμοδιοτήτων που ορίζεται στο άρθρο 8 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης διασφαλίζεται ότι δε θα εξαιρεθούν αναγκαστικά ολόκληρες οι 
ζώνες που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές - για παράδειγμα, όσον 
αφορά το ψηφιακό φάσμα.
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Τροπολογία 147
Herbert Reul, Werner Langen

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν μια επιχείρηση έχει σημαντική ισχύ 
σε μια συγκεκριμένη αγορά, είναι δυνατόν 
να θεωρηθεί ότι κατέχει σημαντική ισχύ 
και σε μια στενά συνδεδεμένη με αυτήν 
αγορά, εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο 
αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή 
η εκμετάλλευση της ισχύος στη μία αγορά 
στο πλαίσιο της άλλης αγοράς, με 
αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης 
ισχύος της επιχείρησης στην αγορά. Κατά 
συνέπεια είναι δυνατόν να ληφθούν στη 
συνδεδεμένη αγορά επανορθωτικά μέτρα 
με στόχο την αποτροπή της 
εκμετάλλευσης αυτής σύμφωνα με τα 
άρθρα 9, 10, 11 και 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και, εάν τα εν λόγω μέτρα αποδειχθούν 
ανεπαρκή, είναι δυνατόν να επιβληθούν 
επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία 
για την καθολική υπηρεσία).

3. Εάν μια επιχείρηση έχει σημαντική ισχύ 
σε μια συγκεκριμένη αγορά (την πρώτη 
αγορά), είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι 
κατέχει σημαντική ισχύ και σε μια στενά 
συνδεδεμένη με αυτήν αγορά (την δεύτερη 
αγορά), εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο 
αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή 
η εκμετάλλευση της ισχύος στην πρώτη
αγορά στο πλαίσιο της δεύτερης αγοράς, 
με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης 
ισχύος της επιχείρησης στην αγορά. Κατά 
συνέπεια είναι δυνατόν να ληφθούν στη 
δεύτερη αγορά επανορθωτικά μέτρα, 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 13 της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση) ή το άρθρο 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία), σε περίπτωση που τα 
επανορθωτικά μέτρα στην πρώτη αγορά 
αποδειχθούν ανεπαρκή για την αποτροπή 
της εκμετάλλευσης αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι η παρέμβαση σε συνδεδεμένη αγορά ενδείκνυται μόνο όταν 
τα επανορθωτικά μέτρα στην αρχική αγορά, στην οποία διαπιστώνεται σημαντική ισχύς, είναι 
ανεπαρκή για την αποτροπή της αποκαλούμενης "εκμετάλλευσης" της ισχύος στην αγορά.

Τροπολογία 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(aa) στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
"(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα διατερματικής 
συνδετικότητας ή δίκαιης και εύλογης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες και εφαρμογές 
τρίτων, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 
ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά 
τους και να παρέχουν πρόσβαση, όταν 
αυτό δεν συμβαίνει ήδη, ή να καθιστούν 
τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές, με 
δίκαιους, διαφανείς και λογικούς όρους·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (άρθρο 62, παράγραφος (2), στοιχείο (β)), ενώ παράλληλα ενισχύεται η 
καθιερωμένη αρχή της διατερματικής συνδετικότητας, μέσω της επέκτασής της, ώστε, εκτός από 
τις υπηρεσίες, να καλύπτει και τις εφαρμογές.  

Τροπολογία 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(aa) στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
"(α) στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα διατερματικής 
συνδετικότητας ή δίκαιης και εύλογης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες και εφαρμογές 
τρίτων, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 
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ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά 
τους και να παρέχουν πρόσβαση, όταν 
αυτό δεν συμβαίνει ήδη, ή να καθιστούν 
τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές, με 
δίκαιους, διαφανείς και λογικούς όρους·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που προτείνει το Κοινοβούλιο, οι οποίες στηρίζουν την καθιερωμένη αρχή της 
διατερματικής συνδετικότητας, πρέπει να ενισχυθούν, μέσω της επέκτασής της, ώστε, εκτός από 
τις υπηρεσίες, να καλύπτει και τις εφαρμογές.

Τροπολογία 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, να επιβάλλουν 
υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη 
διασύνδεση ή/και την πρόσβαση, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως 
πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, 
όρους και προϋποθέσεις παροχής και 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών 
διαχείρισης φόρτου, καθώς και τιμών.

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, να επιβάλλουν 
υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη 
διασύνδεση ή/και την πρόσβαση, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως 
πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές 
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, 
όρους και προϋποθέσεις παροχής και 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων του 
σκοπού και του αντίκτυπου των 
πολιτικών διαχείρισης φόρτου, καθώς και 
τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός των επιλογών των χρηστών όσον αφορά τις υπηρεσίες και 
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τις εφαρμογές. Πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία περιορισμών μέσω πρόσβασης χονδρικής και 
ρυθμίσεων διασύνδεσης. Αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια των πολιτικών διαχείρισης, 
δεδομένου ότι τούτο είναι ουσιώδες για τη διασφάλιση συνδεσιμότητας για τον τελικό χρήστη. 

Τροπολογία 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, να επιβάλλουν 
υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη 
διασύνδεση ή/και την πρόσβαση, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως 
πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές 
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, 
όρους και προϋποθέσεις παροχής και 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών 
διαχείρισης φόρτου, καθώς και τιμών.

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, να επιβάλλουν 
υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη 
διασύνδεση ή/και την πρόσβαση, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως 
πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές 
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, 
όρους και προϋποθέσεις παροχής και 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων του 
σκοπού και του αντίκτυπου των 
πολιτικών διαχείρισης φόρτου, καθώς και 
τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale access and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffic management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be justified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slightly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restrictions should 
therefore be removed. 
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Τροπολογία 152
Angelika Niebler

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς 
κινδύνους.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς 
κινδύνους και καθιστώντας δυνατές 
ρυθμίσεις που αποσκοπούν σε κατάλληλο 
επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ του 
επενδυτή και των επιχειρήσεων που 
διαθέτουν πρόσβαση στις νέες και 
ενισχυμένες υποδομές πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων 
συμβάσεων επιμερισμού του κινδύνου. Η 
τιμολόγηση της πρόσβασης είναι αρκετά 
ευέλικτη και στο πλαίσιό της 
λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη τα 
διαφορετικά επίπεδα ποιότητας των 
προϊόντων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία προβλέπονται εργαλεία που θα επιτρέψουν στις ΕΡΑ να 
υποστηρίξουν τις επενδύσεις σε νέα και ενισχυμένα δίκτυα πρόσβασης στο πλαίσιο της ρύθμισης 
των τιμών και της πρόσβασης. Ο δίκαιος επιμερισμός των κινδύνων και η ευελιξία της 
τιμολόγησης των διαφόρων προϊόντων και επιπέδων ποιότητας μπορούν να στηρίξουν την 
ανάπτυξη νέων δικτύων ενώ, παράλληλα, προάγουν τον ανταγωνισμό. Ο αρχικός επενδυτής και 
οι φορείς εκμετάλλευσης που αναλαμβάνουν μέρος του κινδύνου θα επιδιώξουν μέσω του 
ανταγωνισμού να προσελκύσουν τους τελικούς χρήστες στις υπηρεσίες τους.

Τροπολογία 153
Erika Mann

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς 

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς 
κινδύνους και καθιστώντας δυνατές 
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κινδύνους. ρυθμίσεις που αποσκοπούν σε κατάλληλο 
επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ του 
επενδυτή και των επιχειρήσεων που 
διαθέτουν πρόσβαση στις νέες και 
ενισχυμένες υποδομές πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων 
συμβάσεων επιμερισμού του κινδύνου. Η 
τιμολόγηση της πρόσβασης είναι αρκετά 
ευέλικτη και στο πλαίσιό της 
λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη τα 
διαφορετικά επίπεδα ποιότητας των 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία προβλέπονται εργαλεία που θα επιτρέψουν στις ΕΡΑ να 
υποστηρίξουν τις επενδύσεις σε νέα και ενισχυμένα δίκτυα πρόσβασης στο πλαίσιο της ρύθμισης 
των τιμών και της πρόσβασης. Ο δίκαιος επιμερισμός των κινδύνων και η ευελιξία της 
τιμολόγησης των διαφόρων προϊόντων και επιπέδων ποιότητας μπορούν να στηρίξουν την 
ανάπτυξη νέων δικτύων ενώ, παράλληλα, προάγουν τον ανταγωνισμό. Ο αρχικός επενδυτής και 
οι φορείς εκμετάλλευσης που αναλαμβάνουν μέρος του κινδύνου θα επιδιώξουν μέσω του 
ανταγωνισμού να προσελκύσουν τους τελικούς χρήστες στις υπηρεσίες τους.

Τροπολογία 154
Gunnar Hökmark

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
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σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς
κινδύνους.

σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους κινδύνους που 
ενέχει ενδεχομένως ένα συγκεκριμένο νέο 
επενδυτικό σχέδιο δικτύου και 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμβατότητα των ρυθμίσεων 
τιμολόγησης με την προστασία του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης νέας γενιάς, μέσω της διασφάλισης 
ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης προαγωγής των επενδύσεων και του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
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πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς
κινδύνους.

πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους κινδύνους που 
ενέχει ενδεχομένως ένα συγκεκριμένο 
επενδυτικό σχέδιο δικτύου και 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμβατότητα των ρυθμίσεων 
τιμολόγησης με την προστασία του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης νέας γενιάς, μέσω της διασφάλισης 
ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης προαγωγής των επενδύσεων και του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 156
Dominique Vlasto

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
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κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς 
κινδύνους.

κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών 
χρηστών. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους κινδύνους που 
ενέχει ενδεχομένως ένα συγκεκριμένο 
επενδυτικό σχέδιο δικτύου και 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμβατότητα των ρυθμίσεων 
τιμολόγησης με την προστασία του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης νέας γενιάς, μέσω της διασφάλισης 
ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης προαγωγής των επενδύσεων και του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 157
Erika Mann

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(aa) παρεμβάλλεται η παράγραφος 4α:
"Η εφαρμογή δοκιμών συρρίκνωσης 
περιθωρίου δεν παρεμποδίζει την 
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ανάπτυξη νέων αγορών και υποδομών.
Για τον σκοπό αυτό, οι ΕΡΑ λαμβάνουν 
υπόψη τους τους όρους των επενδύσεων 
σε υποδομές και κατά την εφαρμογή της 
δοκιμής χρησιμοποιούν ως σημείο 
αναφοράς τους όρους που διέπουν τις 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις επιμερισμού 
του κινδύνου."   

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνιστά συμβιβασμό που βασίζεται στο κείμενο του Κοινοβουλίου από 
την πρώτη ανάγνωση. Οι δοκιμές συρρίκνωσης περιθωρίου εφαρμόζονται επίσης στα νέα 
δίκτυα, ενώ δεν υπονομεύουν τις ρυθμίσεις πρόσβασης και την ικανότητα προσφοράς 
ελκυστικών προϊόντων.

Τροπολογία 158
Gunnar Hökmark

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
προσήκουσες υποχρεώσεις δυνάμει των 
άρθρων 9 έως 13 απέτυχαν να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και ότι σημαντικά 
προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες 
της αγοράς παραμένουν όσον αφορά την 
χονδρική παροχή ορισμένων προϊόντων 
πρόσβασης, μπορεί ως εξαιρετικό μέτρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, να επιβάλει 
υποχρέωση σε καθετοποιημένες 
επιχειρήσεις να μεταθέσουν 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
χονδρική παροχή συναφών προϊόντων 
πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που 
λειτουργεί ανεξάρτητα.

1. Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
προσήκουσες υποχρεώσεις δυνάμει των 
άρθρων 9 έως 13 απέτυχαν να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και ότι σημαντικά 
προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες 
της αγοράς παραμένουν όσον αφορά 
ορισμένες αγορές προϊόντων πρόσβασης, 
μπορεί ως εξαιρετικό μέτρο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 
δεύτερο εδάφιο, να επιβάλει υποχρέωση σε 
καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τη χονδρική παροχή 
συναφών προϊόντων πρόσβασης σε 
επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί 
ανεξάρτητα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού όσον αφορά τον λειτουργικό 
διαχωρισμό, μεταξύ άλλων, μέσω της ευθυγράμμισης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με την 
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που διενεργούν οι ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
προσήκουσες υποχρεώσεις δυνάμει των 
άρθρων 9 έως 13 απέτυχαν να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και ότι σημαντικά 
προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες 
της αγοράς παραμένουν όσον αφορά την 
χονδρική παροχή ορισμένων προϊόντων 
πρόσβασης, μπορεί ως εξαιρετικό μέτρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, να επιβάλει 
υποχρέωση σε καθετοποιημένες 
επιχειρήσεις να μεταθέσουν 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
χονδρική παροχή συναφών προϊόντων 
πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που 
λειτουργεί ανεξάρτητα.

1. Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
προσήκουσες υποχρεώσεις δυνάμει των 
άρθρων 9 έως 13 απέτυχαν να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και ότι σημαντικά 
προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες 
της αγοράς παραμένουν όσον αφορά 
ορισμένες αγορές προϊόντων πρόσβασης, 
μπορεί ως εξαιρετικό μέτρο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 
δεύτερο εδάφιο, να επιβάλει υποχρέωση σε 
καθετοποιημένες επιχειρήσεις να 
μεταθέσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τη χονδρική παροχή 
συναφών προϊόντων πρόσβασης σε 
επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί 
ανεξάρτητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού όσον αφορά τον λειτουργικό 
διαχωρισμό, μεταξύ άλλων, μέσω της ευθυγράμμισης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με την 
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που διενεργούν οι ρυθμιστικές αρχές.
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Τροπολογία 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 12 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα II – μέρος A – σημείο 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) όταν η αδεσμοποίητη πρόσβαση δεν 
είναι εφικτή από τεχνική ή οικονομική 
άποψη,  κατάλληλες υποχρεώσεις που να 
παρέχουν ισοδύναμες λειτουργίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποκαθίσταται εν μέρει μία τροπολογία του ΕΚ που αντιστοιχεί σε 
αιτιολογική σκέψη που κατέθεσε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 161
Gunnar Hökmark

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 12 – στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα II – μέρος A – σημείο 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) όταν η αδεσμοποίητη πρόσβαση δεν 
είναι εφικτή από τεχνική ή οικονομική 
άποψη,  κατάλληλες υποχρεώσεις που να 
παρέχουν ισοδύναμες λειτουργίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποκαθίσταται εν μέρει μία τροπολογία του ΕΚ που αντιστοιχεί σε 
αιτιολογική σκέψη που κατέθεσε το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται επίσης ο ακόλουθος 
ορισμός:

2. Εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

«Γενική άδεια» : νομικό πλαίσιο που 
θεσπίζεται από τα κράτη μέλη και 
εξασφαλίζει δικαιώματα για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και θεσπίζει ειδικές 
υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν 
να εφαρμόζονται σε όλους ή 
συγκεκριμένους τύπους δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

«Γενική άδεια» : νομικό πλαίσιο που 
θεσπίζεται από τα κράτη μέλη και 
εξασφαλίζει δικαιώματα για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και θεσπίζει ειδικές 
υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν 
να εφαρμόζονται σε όλους ή 
συγκεκριμένους τύπους δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

«πανευρωπαϊκό δίκτυο ή υπηρεσία 
ασύρματων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών»: ασύρματο ηλεκτρονικό 
δίκτυο ή υπηρεσία επικοινωνιών που 
διατίθεται σε πλειοψηφία κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου, μέσω της διατύπωσης ορισμού των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών που μπορεί να 
διαφοροποιηθεί από την απλή διασυνοριακή διάσταση και αντανακλά την πανευρωπαϊκή 
διάσταση.

Τροπολογία 163
Herbert Reul

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 13
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται επίσης ο ακόλουθος 
ορισμός:

2. Εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

«Γενική άδεια» : νομικό πλαίσιο που 
θεσπίζεται από τα κράτη μέλη και 
εξασφαλίζει δικαιώματα για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και θεσπίζει ειδικές 
υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν 
να εφαρμόζονται σε όλους ή 
συγκεκριμένους τύπους δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

«Γενική άδεια» : νομικό πλαίσιο που 
θεσπίζεται από τα κράτη μέλη και 
εξασφαλίζει δικαιώματα για την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και θεσπίζει ειδικές 
υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν 
να εφαρμόζονται σε όλους ή 
συγκεκριμένους τύπους δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

«πανευρωπαϊκό δίκτυο ή υπηρεσία 
ασύρματων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών»: ασύρματο ηλεκτρονικό 
δίκτυο ή υπηρεσία επικοινωνιών που 
διατίθεται σε πλειοψηφία κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου, μέσω της διατύπωσης ορισμού των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών που μπορεί να 
διαφοροποιηθεί από την απλή διασυνοριακή διάσταση και αντανακλά την πανευρωπαϊκή 
διάσταση.

Τροπολογία 164
Herbert Reul

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3a) παρεμβάλλεται το άρθρο 6α:
"Άρθρο 6α
Μέτρα εναρμόνισης
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας 
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οδηγίας και του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), η Επιτροπή 
δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα:
(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτείται γενική άδεια·
(β) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών αριθμών σε 
επιχειρήσεις παροχής πανευρωπαϊκών 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·
(γ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται στη χορήγηση γενικών 
αδειών σε επιχειρήσεις παροχής 
πανευρωπαϊκών δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22, παράγραφος 3 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (Οδηγία-πλαίσιο).
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν, κατά περίπτωση, 
να προβλέπουν για τα κράτη μέλη την 
δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένου 
αιτήματος για τμηματική εξαίρεση και/ή 
προσωρινή παρέκκλιση από την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.
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 
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
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου. Η διαδικασία επιτροπολογίας πρέπει να περιοριστεί στην ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των οποίων απαιτείται γενική άδεια.

Τροπολογία 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4a) παρεμβάλλεται το άρθρο 6α:
"Άρθρο 6α
Μέτρα εναρμόνισης
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας 
οδηγίας και του άρθρου 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), η Επιτροπή 
δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα:
(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτείται γενική άδεια·
(β) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών αριθμών σε 
επιχειρήσεις παροχής πανευρωπαϊκών 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·
(γ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται στη χορήγηση γενικών 
αδειών σε επιχειρήσεις παροχής 
πανευρωπαϊκών δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·  
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22, παράγραφος 3 της Οδηγίας 
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2002/21/ΕΚ (Οδηγία-πλαίσιο).
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν, κατά περίπτωση, 
να προβλέπουν για τα κράτη μέλη την 
δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένου 
αιτήματος για τμηματική εξαίρεση και/ή 
προσωρινή παρέκκλιση από την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.
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 
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

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου. Η διαδικασία επιτροπολογίας πρέπει να περιοριστεί στην ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των οποίων απαιτείται γενική άδεια.

Τροπολογία 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 2 – στοιχείο η
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παράρτημα – μέρος A – σημείο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19. Υποχρεώσεις διαφάνειας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατερματική 
συνδεσιμότητα, σύμφωνα με τους στόχους 

19. Υποχρεώσεις διαφάνειας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατερματική
συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων 
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και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-
πλαίσιο), ανακοίνωση των περιορισμών 
όσον αφορά τις πολιτικές διαχείρισης της 
κίνησης και, εφόσον είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, πρόσβαση των εθνικών 
κανονιστικών αρχών στις σχετικές 
πληροφορίες προς επαλήθευση της 
ακρίβειας της εν λόγω ανακοίνωσης.

της απεριόριστης πρόσβασης στο 
περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις 
εφαρμογές και της διανομής τους, 
σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαίσιο), 
ανακοίνωση των περιορισμών όσον αφορά 
τις πολιτικές διαχείρισης της κίνησης και, 
εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό, 
πρόσβαση των εθνικών κανονιστικών 
αρχών στις σχετικές πληροφορίες προς 
επαλήθευση της ακρίβειας της εν λόγω 
ανακοίνωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η βασική αρχή της διατερματικής συνδετικότητας, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των τελικών χρηστών στην πρόσβαση στο περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις 
εφαρμογές της επιλογής τους στο διαδίκτυο, καθώς και στη διανομή τους.  

Τροπολογία 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 2 – στοιχείο η
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παράρτημα – μέρος A – σημείο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19. Υποχρεώσεις διαφάνειας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατερματική 
συνδεσιμότητα, σύμφωνα με τους στόχους 
και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-
πλαίσιο), ανακοίνωση των περιορισμών 
όσον αφορά τις πολιτικές διαχείρισης της 
κίνησης και, εφόσον είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, πρόσβαση των εθνικών 
κανονιστικών αρχών στις σχετικές 
πληροφορίες προς επαλήθευση της 
ακρίβειας της εν λόγω ανακοίνωσης.

19. Υποχρεώσεις διαφάνειας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατερματική 
συνδεσιμότητα συμπεριλαμβανομένων 
της απεριόριστης πρόσβασης στο 
περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις 
εφαρμογές και της διανομής τους,
σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαίσιο), 
ανακοίνωση των περιορισμών όσον αφορά 
τις πολιτικές διαχείρισης της κίνησης και, 
εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό, 
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πρόσβαση των εθνικών κανονιστικών 
αρχών στις σχετικές πληροφορίες προς 
επαλήθευση της ακρίβειας της εν λόγω 
ανακοίνωσης.

Or. en


