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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αυτή τροποποιεί την οδηγία πλαίσιο1, την οδηγία για την αδειοδότηση2 και την 
οδηγία για την πρόσβαση3, όπως πρότεινε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2007. Ο συντάκτης 
χαιρετίζει τις προτάσεις "για τη βελτίωση των ρυθμίσεων" που περιέχονται στη δέσμη και 
παρέχει την ισχυρή συνολική υποστήριξή του, δεδομένου ότι η δέσμη αυτή έχει μεγάλη 
σημασία για τη βελτίωση μιας πράγματι ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών. Στόχος της δέσμης είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία και να 
πολλαπλασιαστούν τα οφέλη για τους καταναλωτές στο πεδίο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, δηλαδή να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για την ψηφιακή οικονομία, το οποίο να είναι βιώσιμο μελλοντικά 
και στραμμένο στην αγορά, και να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, πράγμα που υποστηρίζεται επίσης από τον συντάκτη.

Ωστόσο, παρότι ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση για ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τα δίκτυα και τις υπηρεσίες, την πρόσβαση, τη διασύνδεση και την αδειοδότηση των 
τηλεπικοινωνιών, θεωρεί ότι υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιώσεις.

Διαχείριση του ραδιοφάσματος
Η ΕΕ πρέπει να κινηθεί γρήγορα προς καλύτερες μορφές διαχείρισης του ραδιοφάσματος, 
που θα συνδυάζουν διαφάνεια, ευελιξία και εναρμόνιση. Υπάρχει σαφής ανάγκη για ευελιξία 
στη χρήση του ραδιοφάσματος και για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. 

Μια "εναρμονισμένη" αντιμετώπιση της διαχείρισης του ραδιοφάσματος, που θα συνδυάσει 27 
διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισής του, θα ήταν πολύ χρήσιμη για τη βελτίωση μιας σειράς 
πανευρωπαϊκών και διαμεθοριακών υπηρεσιών. Ένα ενιαίο καθεστώς διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος θα αποδώσει οφέλη, στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες, για τους χρήστες του 
και, συνεπώς, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (π.χ. στον όγκο της παραγωγής 
τυποποιημένου εξοπλισμού, τη μείωση των τιμών και τον περιορισμό των εμποδίων στην 
είσοδο νέων χρηστών).
Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαχείριση των συχνοτήτων και στον 
σχεδιασμό των δικτύων, ώστε να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, οι παρεμβολές, οι 
οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τεχνολογικά ουδέτερη εναρμόνιση.

Η εισαγωγή από την Επιτροπή της ευελιξίας στον καθορισμό ραδιοφάσματος για μια 
συγκεκριμένη τεχνολογία ή υπηρεσία κρίνεται θετική από τον συντάκτη. Η δυνατότητα 
για πιο ευέλικτες χρήσεις θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της καινοτομίας, που συνεπάγεται 
οφέλη για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ορισμένες ζώνες μπορεί να κρατηθούν για μία 
συγκεκριμένη εφαρμογή σε όλη την ΕΕ (για παράδειγμα, υπηρεσίες άμεσης βοήθειας), 
                                               
1 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), ΕΕ L 108, 
της 24.4.2002.
2 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), ΕΕ L 108 της 
24.4.2002.
3 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με 
την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), ΕΕ L 108, της 24.4.2002.
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πράγμα που σημαίνει ότι ίσως χρειασθεί κάποια  προσοχή με την ουδετερότητα σε τεχνικά 
θέματα και θέματα υπηρεσιών.
Κατά συνέπεια, θα ήταν ίσως προτιμότερη μια σταδιακή προσέγγιση, παρά μια επαναστατική 
μεταρρύθμιση. Η τεχνολογική ουδετερότητα θα οδηγήσει σε καινοτόμες τεχνολογικές 
εξελίξεις, προς όφελος των καταναλωτών, θα πρέπει όμως να συμπληρώνεται και από το 
εμπόριο, ώστε να εξασφαλισθεί ο ανταγωνισμός.

Η Επιτροπή θέλει να προσθέσει στην "παραδοσιακή μέθοδο" την εμπορία ραδιοφάσματος υπό 
συνθήκες αγοράς, καθώς και τη δευτερογενή εμπορία και τις δημοπρασίες. Η εμπορία 
ραδιοφάσματος δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει, αφ' εαυτής, να βελτιώσει την ευελιξία στη 
χρήση του ραδιοφάσματος. Είναι, ωστόσο, πιθανό ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση και την 
εντατικότερη (άρα πιο αξιοποιημένη) χρήση του ραδιοφάσματος. Για τον λόγο αυτόν, ο 
συντάκτης υποστηρίζει την καθιέρωση της εμπορευσιμότητας των δικαιωμάτων χρήσης 
επιλεγμένων ζωνών σε όλη την ΕΕ, όταν είναι εξασφαλισμένα τα μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης.

Νέος συντονισμός και ρυθμιστικές εξουσίες
Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) η εξουσία να 
επιβάλλουν τον λειτουργικό διαχωρισμό των φορέων εκμετάλλευσης με δεσπόζουσα θέση, 
όπου αυτό θα βοηθούσε στην αύξηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και 
θα οδηγούσε σε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Ο 
συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι η λύση αυτή ίσως να 
μην είναι κατάλληλη για κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει όμως να είναι ένα μέσο στη διάθεση 
των ΕΡΑ.

Στην πρόταση που έχει υποβληθεί, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής διευρύνονται. Η Επιτροπή 
έχει την εξουσία να προβάλλει βέτο σε αποφάσεις των ΕΡΑ για τον καθορισμό ζωνών 
δεσπόζουσας θέσης και να εκδίδει συστάσεις για όλα τα θέματα και αποφάσεις για θέματα 
αριθμών. Ο συντάκτης είναι αντίθετος με τις προτάσεις αυτές, που θα έδιναν στην Επιτροπή 
τέτοιες εξουσίες.

Διευκόλυνση της πρόσβασης
Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ήδη την επιβολή του λιγότερο επιβαρυντικού 
συστήματος αδειοδότησης, δηλαδή την επιλογή των γενικών αδειών ως της προτιμητέας 
μεθόδου. Ωστόσο, στην πράξη τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος παραχωρούνται 
συχνότερα μέσω μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης. Οι προτάσεις εδραιώνουν τη μέθοδο 
της γενικής άδειας και και επιβάλλουν την κατά κανόνα χρήση της. Συνεπώς, εισάγεται η 
υποχρέωση αιτιολόγησης των περιπτώσεων στις οποίες πρόκειται να εκδοθούν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης. Μια τέτοια αιτιολόγηση μπορεί να είναι η πρόθεση αποφυγής 
παρεμβολών ή η εκπλήρωση στόχων δημοσίου συμφέροντος. Το σκεπτικό της πρότασης 
αυτής κινείται σε δύο άξονες: α) να αποφευχθεί η χρήση των μεμονωμένων αδειών ως 
μέθοδος εκχώρησης, όπου αυτή δεν είναι αναγκαία και, με τον τρόπο αυτόν, να μειωθούν τα 
εμπόδια στην πρόσβαση του ραδιοφάσματος. β) η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει όλο και 
περισσότερο τη συλλογική χρήση του ραδιοφάσματος. 

Ο συντάκτης είναι πεπεισμένος ότι για την προστασία των καταναλωτών είναι  αναγκαία η 
λήψη ενισχυμένων μέτρων και, κατά συνέπεια, προτείνει βελτιώσεις σε αυτές τις διατάξεις 
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για την προστασία των καταναλωτών. Όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η πρόταση προσδιορίζει ορισμένα ακόμη μέτρα για την
προστασία των καταναλωτών. Ο συντάκτης θέλει να ενισχυθεί και να αποσαφηνισθεί ο ρόλος 
των αρχών, ώστε να βελτιωθείη προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα θέματα αυτά.
Επιπλέον, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή λιανική 
αγορά σε πλήρη λειτουργία. Είναι λοιπόν αναγκαίες και άλλες συγκεκριμένες προτάσεις για 
την επίτευξη μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη 
διαφάνεια των εθνικών κανονιστικών 
αρχών κατά την άσκηση των εξουσιών 
τους. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την 
εκτέλεση των τρεχόντων καθηκόντων που 
τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν 
την κοινοτική νομοθεσία. Εξουσία 
αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών διαθέτουν 
αποκλειστικά όργανα προσφυγής που 
έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
4 ή εθνικά δικαστήρια. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία, τη 
διαφάνεια και την έγκαιρη δράση των 
εθνικών κανονιστικών αρχών κατά την 
άσκηση των εξουσιών τους. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δεν ζητούν ούτε 
λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον 
φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των 
τρεχόντων καθηκόντων που τους έχουν 
ανατεθεί βάσει εθνικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων που υλοποιούν την κοινοτική 
νομοθεσία. Εξουσία αναστολής ή 
ακύρωσης αποφάσεων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών διαθέτουν 
αποκλειστικά όργανα προσφυγής που 
έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
4 ή εθνικά δικαστήρια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

 Για να εξασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και η καινοτομία στην αγορά, οι ΕΡΑ πρέπει να δρουν 
έγκαιρα, για παράδειγμα σε σχέση με τις ανασκοπήσεις της αγοράς.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν χρονικά όρια στην 
εξέταση των προσφυγών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Σήμερα, η εξέταση προσφυγών μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, οπότε είναι πολύ αργά για 
την αντιμετώπιση του αρχικού προβλήματος. Πρέπει συνεπώς να τεθεί ένα χρονικό όριο.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Από τις 
επιχειρήσεις αυτές απαιτείται επίσης να 
υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις 
υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή τους. Από τις 
επιχειρήσεις αυτές απαιτείται επίσης να 
υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις 
υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν 



PA\718014EL.doc 7/11 PE404.724v01-00

EL

αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που 
διατίθενται σε ανταγωνιστές. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών.

αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που 
διατίθενται σε ανταγωνιστές. Οι 
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν 
αιτήματος, και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το βαθμό 
λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που 
ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της 
για παροχή πληροφοριών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα, 
σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες με την 
Επιτροπή και με την Αρχή, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών σε όλα τα κράτη μέλη. 
Προς το σκοπό αυτό, συνεργάζονται, 
ιδιαίτερα, με την Επιτροπή και την Αρχή 
για τον προσδιορισμό των τύπων των 
μέσων και των επανορθωτικών μέτρων που 
ενδείκνυνται σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις στην αγορά.

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες με την 
Επιτροπή και με την Αρχή κατά τρόπο 
διαφανή, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνεπής εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών σε όλα τα κράτη μέλη. Προς το 
σκοπό αυτό, συνεργάζονται, ιδιαίτερα, με 
την Επιτροπή και την Αρχή για τον 
προσδιορισμό των τύπων των μέσων και 
των επανορθωτικών μέτρων που 
ενδείκνυνται σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις στην αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση τροποποιημένου σχεδίου 
μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 
4β, η Επιτροπή μπορεί, κατά παρέκκλιση 
της παραγράφου 4α, να λάβει απόφαση 
ζητώντας από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή να επιβάλει ειδική υποχρέωση βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία) εντός 
εύλογης χρονικής περιόδου. 

Διαγράφεται

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί 
τους ίδιους στόχους πολιτικής όπως 
έχουν καθοριστεί για τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στο άρθρο 8. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
[…./ΕΚ], ιδίως κατά την επεξεργασία της 
υποχρέωσης ή των υποχρεώσεων που 
πρόκειται να επιβληθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η συνεκτικότητα, χωρίς να τροποποιηθεί η εύθραυστη διοργανική ισορροπία 
των αρμοδιοτήτων, ούτε να υπονομευθούν τα στοιχεία επικουρικότητας στον κανονισμό, ο 
ρόλος της Επιτροπής πρέπει να είναι μάλλον διαιτητικός, παρά ρόλος κριτή.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 2 το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"γ) ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας
τις αποδοτικές και με κίνητρα αγοράς
επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και 
προωθώντας την καινοτομία· και"

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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:

α) η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος 
σε συμμόρφωση με την κοινοτική 
νομοθεσία, όπως η ασφάλεια της ζωής, η 
προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής 
ή εδαφικής συνοχής,
β) η αποφυγή αναποτελεσματικής χρήσης 
ραδιοφάσματος, ή
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γ) 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. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 είναι αντικειμενικά, διαφανή 
και αναλογικά.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
αναλογικά και βασίζονται σε αμερόληπτα 
κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά, και να επιβάλουν μία ή 
περισσότερες ειδικές υποχρεώσεις βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 

Διαγράφεται
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(οδηγία για την καθολική υπηρεσία). Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
στόχους πολιτικής που ορίζονται στο 
άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η συνεκτικότητα, χωρίς να τροποποιηθεί η εύθραυστη διοργανική ισορροπία 
των αρμοδιοτήτων, ούτε να υπονομευθούν τα στοιχεία επικουρικότητας στον κανονισμό, ο 
ρόλος της Επιτροπής πρέπει να είναι μάλλον διαιτητικός, παρά ρόλος κριτή.


