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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής 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 
σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στην οδηγία-πλαίσιο και τις οδηγίες αδειοδότησης και 
πρόσβασης αφορούν την μεταρρύθμιση της διαχείρισης του ραδιοφάσματος, την εισαγωγή 
του λειτουργικού διαχωρισμού και την ενίσχυση των εξουσιών της Επιτροπής έναντι των 
κρατών μελών.

Δεδομένης της προτάσεως, ο εισηγητής προτείνει τις εξής 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, εδάφιο 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, εδάφιο 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.
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Β) Οδηγία για την αδειοδότηση: 

 Στο άρθρο 5, εδάφιο 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, εδάφιο 4, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

● 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 εδάφιο 6α (νέο ) 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.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3α) Ελλείψει άλλων καταλληλότερων 
νομικών βάσεων, 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, 
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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, μολονότι, 
σύμφωνα με την διάταξη αυτή το 
Κοινοβούλιο δεν θα διέθετε εξουσία 
συναπόφασης.

Or. es

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 60α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(60α) Εφόσον, στην ιδιαίτερη περίπτωση
του άρθρου 19 της Οδηγίας 2002/21/EΚ, 
η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, κατά την 
εφαρμογή από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, οι διαφορές των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία και στις ειδικές οδηγίες
μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να λάβει 
μέτρα εναρμόνισης, τα οποία, 
λαμβάνοντας όλως ιδιαιτέρως υπόψη 
ενδεχόμενη γνωμοδότηση της Αρχής, 
προωθούν την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8. Τα εν λόγω 
μέτρα δεν θα μπορούσαν να είναι 
πραγματικά αποτελεσματικά παρά μόνον 
εάν διέθεταν ίδια κανονιστική ισχύ, ήτοι 
εάν επρόκειτο για αποφάσεις 
εγκεκριμένες σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της Απόφασης 
2006/512/ΕΚ, εξαιρουμένης, ως εκ 
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τούτου, οιασδήποτε σύστασης ή άλλου μη 
δεσμευτικού μέτρου.

Or. es

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 60β (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(60β) Η ενίσχυση των εξουσιών της 
Επιτροπής και η δημιουργία της Αρχής 
αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη 
και λειτουργικότερη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος. Οι ρόλοι τους έχουν 
σχεδιασθεί με σκοπό να λειτουργήσουν με 
μεγάλη προσοχή και λαμβάνοντας 
πάντοτε υπόψη τις απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων και των χρηστών. Από την 
άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η 
δημιουργία ρυθμιστικής Αρχής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τον άμεσο έλεγχο της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, η 
δημιουργία της επιβάλλει να γίνεται 
συνεχής και πλήρης ενημέρωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 6 – εδάφιο 4
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Η εθνική ρυθμιστική αρχή δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβούλευσης, με εξαίρεση τις 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική 
νομοθεσία σχετικά με το επιχειρηματικό 
απόρρητο.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβούλευσης, με εξαίρεση τις 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική 
νομοθεσία σχετικά με το επιχειρηματικό 
απόρρητο. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
μετάδοσης εμπιστευτικών πληροφοριών, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν, 
μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων, για την λήψη των 
ενδεδειγμένων μέτρων, το συντομότερο.

Or. es

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος σε 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως η ασφάλεια της ζωής, η προαγωγή 
της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή αναποτελεσματικής 
χρήσης ραδιοφάσματος, ή, όπως ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση με 
το κοινοτικό δίκαιο, να προαχθεί η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας. 

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος σε 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως η ασφάλεια της ζωής, θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν επίσης την πρόληψη και 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η 
προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής 
ή εδαφικής συνοχής, ή η αποφυγή 
αναποτελεσματικής χρήσης 
ραδιοφάσματος, ή, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση με το 
κοινοτικό δίκαιο, να προαχθεί η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας. 

Or. es
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 7

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Εφόσον η Επιτροπή εκδώσει σύσταση 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
ενεργεί σύμφωνα με την διαδικασία του 

Διαγράφεται
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άρθρου άρθρο 22 παράγραφος 2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να λάβουν ιδιαιτέρως 
υπόψη τις εν λόγω συστάσεις κατά την 
διεξαγωγή των καθηκόντων τους. 
Εφόσον μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
επιλέγει να μην ακολουθήσει μία 
σύσταση, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή, αιτιολογώντας τη θέση της.

Or. es

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 22
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 22
Οδηγία 2002/21/EΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέρη ενημερώνονται σχετικά, αμελλητί. 
Εάν, έπειτα από τέσσερις μήνες, η διαφορά 
δεν έχει επιλυθεί, εάν η διαφορά δεν έχει 

Τα μέρη ενημερώνονται σχετικά, αμελλητί. 
Εάν, έπειτα από τέσσερις μήνες, η διαφορά 
δεν έχει επιλυθεί, εάν η διαφορά δεν έχει 
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παραπεμφθεί στα δικαστήρια από το μέρος 
το οποίο επιδιώκει επανόρθωση και 
εφόσον ζητηθεί από τα εκατέρωθεν μέρη, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν 
τις προσπάθειές τους για να επιτευχθεί 
επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 και λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη κάθε σύσταση που 
εκδίδεται από την Αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του κανονισμού […/ΕΚ].

παραπεμφθεί στα δικαστήρια από το μέρος
του οποίου εθίγησαν τα δικαιώματα, και 
το ζητεί το ένα από τα μέρη, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν τις 
προσπάθειές τους για να επιτευχθεί 
επίλυση της διαφοράς, στο μέτρο του 
δυνατού με τη λήψη κοινής απόφασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη κάθε 
σύσταση που εκδίδεται από την Αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 
[…/ΕΚ].

Or. es

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Directiva 2002/20/CE
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

2. Εφόσον είναι απαραίτητη η χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος και αριθμών, τα κράτη 
μέλη χορηγούν τα δικαιώματα αυτά, 
κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση 
που παρέχει ή χρησιμοποιεί δίκτυα ή 
υπηρεσίες βάσει της γενικής άδειας, με την 
επιφύλαξη των άρθρων 6, 6α, 7 και του 
άρθρου 11, παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
παρούσας οδηγίας και των λοιπών 
κανόνων που διασφαλίζουν την αποδοτική 
χρήση των εν λόγω πόρων σύμφωνα με το
άρθρο 9, εδάφιο 4, δεύτερο εδάφιο, της
Οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο).

Or. es
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Τροπολογία 11

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο δα (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 6α (νέα)
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(δα) Προστίθεται η εξής παράγραφος:
"6α. 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."  

Or. es
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