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A) Πλαίσιο και στόχοι της πρότασης

Το υπό εξέταση κείμενο αποτελεί πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αποσκοπεί στην τροποποίηση του υφισταμένου ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες - το οποίο αποτελείται από τρεις 
οδηγίες (οδηγία πλαίσιο, οδηγία για την αδειοδότηση και οδηγία για την πρόσβαση) - με 
απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. 
Βασικοί στόχοι της οδηγίας είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, να εξασφαλισθεί μια αποτελεσματικότερη και απλούστερη ρύθμιση τόσο για 
τους φορείς εκμετάλλευσης όσο και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και να 
επιτευχθεί εναρμόνιση των κοινοτικών κανόνων, με απώτερο σκοπό να ενισχυθούν οι 
επενδύσεις και η καινοτομία και να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη για τους καταναλωτές. 

Οι προτεινόμενες τροπολογίες στην οδηγία πλαίσιο, την οδηγία για την αδειοδότηση 
και την οδηγία για την πρόσβαση έχουν ως ακολούθως:

Β) Όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο

• Η μεταρρύθμιση της διαχείρισης του ραδιοφάσματος, λαμβανομένης υπόψη της 
τεχνολογικής εξέλιξης, με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του οικονομικού 
δυναμικού και την αξιοποίηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων 
που απορρέουν από τη βελτιωμένη χρήση του ραδιοφάσματος.

• Βελτίωση της συνοχής του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών· προς επίτευξη του σκοπού αυτού ενισχύεται ο ρόλος της 
Επιτροπής σε συνδυασμό με τη νέα αρχή για την αγορά των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

• Ενδυνάμωση της ασφάλειας και της ακεραιότητας προς όφελος των χρηστών των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων και των πολιτών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Γ) Όσον αφορά την οδηγία για την αδειοδότηση

• Ευθυγράμμιση της οδηγίας με τη νέα πολιτική για το ραδιοφάσμα, ειδικότερα με την 
πολιτική για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

• Δημιουργία αποτελεσματικής διαδικασίας για τις εταιρίες που χρειάζονται 
δικαιώματα χρήσης για την παροχή διευρωπαϊκών υπηρεσιών.

• Εξασφάλιση ομαλής μετάβασης στην εισαγωγή της εμπορίας ραδιοφάσματος.
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Δ) Όσον αφορά την οδηγία για την πρόσβαση

• Η εισαγωγή λειτουργικού διαχωρισμού, που διέπεται από το άρθρο 13α της οδηγίας, 
ως επανορθωτικού μέτρου που μπορούν να επιβάλλουν οι ΕΡΑ, κατόπιν εγκρίσεως 
της Επιτροπής, η οποία πρέπει να ζητήσει προς τούτο τη γνωμοδότηση της νέας 
αρχής. 

Ε) Νομική βάση της πρότασης

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο προβλέπει τη λήψη -
με συναπόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - γενικών μέτρων για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Η εν λόγω νομική βάση δεν θα έπρεπε κανονικά να δημιουργεί προβλήματα, 
δεδομένου ότι είναι η ίδια βάση που χρησιμοποιήθηκε για τις νομοθετικές πράξεις τις οποίες 
αποσκοπεί να τροποποιήσει η υπό εξέταση πρόταση, της οποίας, άλλωστε, το κείμενο έχει 
ουσιαστικά οριζόντιο πεδίο εφαρμογής που δικαιολογεί την επιλογή αυτής της νομικής 
βάσης. 

Επιπλέον, δεν θα ήταν σκόπιμο για το Κοινοβούλιο να ζητηθεί η εφαρμογή του 
άρθρου 308 της Συνθήκης ΕΚ, ως γενικής ρήτρας, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή προβλέπει 
μόνον διαβούλευση με το Κοινοβούλιο.   

ΣΤ) Ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των κρατών μελών

Η πρόταση οδηγίας ενισχύει το ρόλο της Επιτροπής σε διάφορους τομείς. 
Όσον αφορά τη νέα διαχείριση του ραδιοφάσματος, το άρθρο 9 προβλέπει ότι η 

Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τον συντονισμό της υλοποίησης των 
νέων αρχών της ουδετερότητας και του γενικού συμφέροντος. 

Όσον αφορά την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της συνοχής, το 
άρθρο 7, παράγραφος 4 παραχωρεί στην Επιτροπή μεγαλύτερες εξουσίες για την επίβλεψη 
των επανορθωτικών μέτρων που προτείνονται από τις ΕΡΑ για επιχειρήσεις με σημαντική 
ισχύ στην αγορά. Επίσης, το άρθρο 16, παράγραφος 7 επιτρέπει στην Επιτροπή, 
επικουρούμενη από την ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 
διεξάγει ανάλυση της αγοράς εάν μια ΕΡΑ έχει καθυστερήσει σημαντικά στην εκτέλεση των 
καθηκόντων της. Το άρθρο 7, παράγραφος 8 παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, 
επικουρούμενη από την Αρχή, να επιβάλλει ειδικές υποχρεώσεις για σχέδια μέτρων που 
έχουν επανακοινοποιηθεί. Τέλος, στο άρθρο 15, παράγραφος 4 και στο άρθρο 16, 
παράγραφος 5 προβλέπεται ότι, στην περίπτωση των διακρατικών αγορών, η Επιτροπή 
καθορίζει επιχειρήσεις που διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά και επιβάλλει ειδικές 
υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη της γνώμη της Αρχής. 

Όσον αφορά την ανεξαρτησία των ΕΡΑ και το δικαίωμα προσφυγής, στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1 ορίζεται ένα ελάχιστο κριτήριο για την αναστολή μέτρου ΕΡΑ, σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης για αποτροπή σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του θιγόμενου 
μέρους, σύμφωνα με την καθιερωμένη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Όσον αφορά τις τροπολογίες στην οδηγία σχετικά με την πρόσβαση, το άρθρο 13α 
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επιτρέπει σε ΕΡΑ να επιβάλλει λειτουργικό διαχωρισμό, μόνο με την προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής, και τέλος τα άρθρα 6α και 6β ορίζουν ότι, για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης εταιριών που έχουν ανάγκη δικαιωμάτων χρήσης σε όλα τα κράτη μέλη, π.χ. 
δορυφορική παροχή υπηρεσιών, η Επιτροπή, επικουρούμενη από την Αρχή, μπορεί να 
συντονίζει ή να εναρμονίζει τους όρους που εφαρμόζονται στα μεμονωμένα δικαιώματα, τις 
διαδικασίες επιλογής και την επιλογή των επιχειρήσεων.

Ζ) Τροπολογίες

Ο εισηγητής προτείνει τις ακόλουθες τροπολογίες:

Α) Οδηγία πλαίσιο:

• Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 6 σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης από τις ΕΡΑ, πρέπει να εξασφαλισθεί 
υψηλότερο επίπεδο εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι 
επιχειρήσεις.

• Στο άρθρο 9, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο σχετικά με τους περιορισμούς οι οποίοι 
επιβάλλουν την παροχή μιας υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη, πρέπει να διευκρινίζεται 
ότι οι απαιτήσεις γενικού συμφέροντος που δικαιολογούν αυτούς τους περιορισμούς 
θα έπρεπε να περιλαμβάνουν επίσης την πρόληψη και καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 

• Το άρθρο 19, παράγραφος 1 που αφορά τα μέτρα εναρμόνισης που θεσπίζει η 
Επιτροπή όταν διαπιστώσει ότι υφίστανται αποκλίσεις κατά την υλοποίηση, εκ μέρους 
των ΕΡΑ, των ρυθμιστικών καθηκόντων που προσδιορίζονται στην οδηγία πλαίσιο 
και στις ειδικές οδηγίες, παρέχει στην Επιτροπή τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει 
μεταξύ "απόφασης" και "σύστασης", προβλέποντας κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
μόνο για την πρώτη περίπτωση· υπάρχουν επομένως βάσιμοι λόγοι για να 
αμφισβητηθεί η σκοπιμότητα της εν λόγω διάταξης, δεδομένου ότι, εν τελευταία 
αναλύσει, το εύρος της συμμετοχής του Κοινοβουλίου θα εξαρτάτο από την επιλογή 
της Επιτροπής.  

• Στο άρθρο 21, παράγραφοι 2 και 3 σχετικά με τις διασυνοριακές διαφορές μεταξύ 
μερών σε διαφορετικά κράτη μέλη θα ήταν απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι ο 
συντονισμός των προσπαθειών των ΕΡΑ για την επίλυση της διαφοράς θα μπορούσε 
να οδηγήσει έως τη λήψη κοινής απόφασης.

Β) Οδηγία για την αδειοδότηση: 

• Στο άρθρο 5, παράγραφος 2 σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών από τα κράτη μέλη, θα ήταν καλύτερο να περιληφθεί 
αναφορά στους περιορισμούς που δικαιολογούνται από απαιτήσεις γενικού 
συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
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● Στο άρθρο 10 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους όρους δυνάμει της γενικής 
άδειας ή τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης και τις ειδικές 
υποχρεώσεις, πρέπει να προστεθεί παράγραφος 6α (νέα ) που θα προβλέπει ότι τα 
κράτη μέλη θα επιτρέπουν πάντοτε τη διεξαγωγή δικαστικού ελέγχου, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, για τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6.


