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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
πρέπει να έχει ως στόχο την ουσιαστικότερη προαγωγή του ανταγωνισμού, την προστασία 
των επενδύσεων και την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ούτως ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία ελευθέρωσης. Η μεταρρύθμιση πρέπει 
επιπλέον να καλύπτει τα ζητήματα της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας του 
δικτύου, ενώ στο πλαίσιό της πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πολιτιστικά ζητήματα.

Δεδομένων του ταχέως μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των αγορών και της προόδου στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, πρέπει να υιοθετηθεί μια ευέλικτη προσέγγιση προσαρμόσιμη στις 
μελλοντικές εξελίξεις.

Απαιτείται επίσης μια προσανατολισμένη προς το μέλλον προσέγγιση προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κατάλληλο για να καλύψει τις 
απαιτήσεις των δικτύων νέας γενιάς (NGN). Η ανάπτυξη υποδομών δικτύων νέας γενιάς 
ευρείας ζώνης αποτελεί σημαντική πρόκληση για την πολιτική που αφορά τους τόπους 
εγκατάστασης και τον ανταγωνισμό, στο πλαίσιο της οποίας οι εταιρείες εξαρτώνται από 
υψηλό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την νομική κατάσταση. Η 
παροχή στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της δυνατότητα επιβολής μερισμού των ευκολιών και 
πρόσβασης στους ιστούς, τους αγωγούς και τα κτίρια θα ευνοήσει τις επενδύσεις στα δίκτυα 
ινών υάλου και θα ενθαρρύνει τους νέους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου να 
εισχωρήσουν στην αγορά. Όσον αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, πρέπει να 
αναληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί η αναλογικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα 
των μέτρων. Η ανάπτυξη των δικτύων μπορεί επίσης να ενθαρρυνθεί από τον επιμερισμό του 
κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, κατά την θέσπιση ορισμών θα πρέπει να εξακριβώνεται 
κατά πόσο οι γεωγραφικές περιοχές σε υποεθνικό επίπεδο είναι ανταγωνιστικές, ώστε να 
καταστεί δυνατή ανάλογη κατάργηση των ρυθμίσεων.

Έχει αναφερθεί επανειλημμένα ότι υπάρχει ανάγκη για ενισχυμένα συστήματα συντονισμού 
σε υπερεθνικό επίπεδο. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει, ωστόσο, να βασίζονται στις 
υφιστάμενες και στις αναπτυχθείσες διαρθρώσεις και να αξιοποιούν το δυναμικό τους πιο 
έγκαιρα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Θα ήταν σκόπιμο να συσταθεί 
δίκτυο εθνικών ρυθμιστικών αρχών, για την εκτέλεση καθηκόντων που δεν είναι δυνατό να 
εκτελεστούν σε εθνικό επίπεδο. Η θέσπιση ενός σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτικού 
συστήματος σε κοινοτικό επίπεδο υπό μορφή μιας ευρωπαϊκής αρχής θα ενείχε τον κίνδυνο 
να μην λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ειδικοί εθνικοί παράγοντες. Δεν φαίνεται να 
υπάρχουν επαρκείς δικαιολογίες πολιτικού ή οικονομικού χαρακτήρα για οποιαδήποτε 
ανάλογη ενίσχυση των συγκεντρωτικών ρυθμιστικών αρχών εις βάρος των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η διαδικασία επιτροπολογίας δεν είναι η κατάλληλη 
διαδικασία για την θέσπιση ή τροποποίηση των ρυθμίσεων που αφορούν ουσιαστικά στοιχεία 
της νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες. Η συχνή εφαρμογή των διαδικασιών επιτροπολογίας 
που επιβάλλεται στην πρόταση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιοριστεί.

Κατά την ανάλυση και τον ορισμό των συνθηκών της εθνικής αγοράς, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν σε ανεξάρτητη βάση σχετικά με το σχετικό 
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ανάλογο μέτρο επανόρθωσης του προβλήματος ανταγωνισμού που έχει διαπιστωθεί. Το 
σχέδιο πρότασης, παρέχοντας στην Επιτροπή το δικαίωμα της τελικής απόφασης, με άλλα 
λόγια την δυνατότητα να απαιτεί από τις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν ειδικές 
υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, θα οδηγούσε στην καθιέρωση ενός συστήματος 
συγκεντρωτικής ρύθμισης. Αυτή η αρμοδιότητα παρέμβασης δημιουργεί τον κίνδυνο να μην 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα εθνικά χαρακτηριστικά και να εφαρμόζεται μια προσέγγιση 
'ενιαίου τύπου'.

Όσον αφορά τα νέα κριτήρια εκχώρησης στην Επιτροπή πρόσθετου δικαιώματος βέτο, θα 
πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση εστιασμένη στην μεσολάβηση, ούτως ώστε να δοθεί στο 
δίκτυο εθνικών ρυθμιστικών αρχών η δυνατότητα να δρα προς το παρόν ως ανώτερη αρχή με 
εξουσία να αποφασίζει κατά πόσο είναι ενδεδειγμένα τα μέτρα που λαμβάνει η εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικής και προσανατολισμένης προς την 
αγορά διαχείρισης του ραδιοφάσματος, κατά την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του 
ραδιοφάσματος, πρέπει να υιοθετηθεί μια ουδέτερη ως προς την τεχνολογία και τις υπηρεσίες 
προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι - εξαιρουμένων των 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών με την στενή έννοια του όρου - η εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 
του ραδιοφάσματος πρέπει να εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών 
και ότι, όταν πρόκειται για στόχους που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να είναι 
δυνατή η σύνδεση με ειδικές τεχνολογίες. Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ότι η πρόταση κανονισμού θα παρέχει στα κράτη μέλη επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για την θέσπιση εξαιρέσεων από τους κανόνες που επιβάλλουν ουδετερότητα ως 
προς την τεχνολογία και τις υπηρεσίες.

Το εμπόριο συχνοτήτων είναι μια δυνατότητα διασφάλισης της αποτελεσματικής και 
οικονομικά αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το 
εμπόριο συχνοτήτων. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να 
αποφασίσουν κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες είναι δυνατό να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
υιοθέτησης για τις ραδιοσυχνότητες μιας πιο προσανατολισμένης προς την αγορά 
προσέγγισης και ειδικότερα του εμπορίου συχνοτήτων.

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις διεθνών φορέων, όπως η CEPT, η RRC και η 
WRC, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις 
τηλεπικοινωνίες με άλλα μέσα συντονισμού του ραδιοφάσματος.

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:
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Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι 
ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέα που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 
τεχνολογικής καινοτομίας και πολύ 
δυναμικές αγορές. Υπάρχει ανάγκη 
τακτικής λεπτομερούς εξέτασης της 
ακρίβειας του κανονιστικού πλαισίου στις 
μεταβαλλόμενες αγορές και τεχνολογίες. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως 
στην παγκόσμια κοινωνία της 
πληροφορίας, η καινοτομία και η 
εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς 
υψηλής ταχύτητας, ικανών να 
αντεπεξέλθουν στα μελλοντικά αιτήματα 
των πελατών για μεγαλύτερο ζωνικό 
εύρος και περισσότερες υπηρεσίες πρέπει 
να αποτελούν προτεραιότητες κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις προτάσεις αναθεώρησης που έχει υποβάλει, η Επιτροπή δεν θίγει ενεργά το ζήτημα νέων 
σταθερών και κινητών δικτύων πρόσβασης υψηλής ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα 
αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την βιομηχανία 
τηλεπικοινωνιών της και τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το σημερινό πλαίσιο 
είναι αρκετά εύρωστο, ώστε να επιτρέπει την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος χωρίς 
περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις. Ωστόσο, δεν αρκεί η συνέχιση της εφαρμογής των 
ρυθμιστικών προσεγγίσεων του παρελθόντος. 
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το πλαίσιο πρέπει να καλύπτει τις 
νέες προκλήσεις στους τομείς των 
επενδύσεων και της καινοτομίας, 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενθάρρυνσης 
τόσο των επενδύσεων όσο και του 
ανταγωνισμού, ούτως ώστε να 
προστατεύονται και να μην 
υπονομεύονται οι επιλογές των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
και του χαρακτήρα κάθε εξαίρεσης που 
αφορά την προαγωγή της γλωσσικής και 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 
πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία.

(23) Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
και του χαρακτήρα κάθε εξαίρεσης που 
αφορά την προαγωγή της γλωσσικής και 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 
πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία. Κατά τον καθορισμό αυτόν, 
τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη τους την πολιτιστική σημασία των 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και των ασύρματων μικροφωνικών 
συστημάτων για τις βασιζόμενες στα 
πολυμέσα οπτικοακουστικές και 
απευθείας μεταδόσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές όσο και οι παραγωγές των μέσων ενημέρωσης 
σε συνδυασμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα εκδηλώσεις διεθνούς 
χαρακτήρα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εξαρτώνται από αξιόπιστες συχνότητες μετάδοσης. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.’

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας, οι οποίες 
εμποδίζουν από τεχνική άποψη την κοινή 
χρήση συχνοτήτων ή, καθ' οιονδήποτε 
τρόπο, ενδέχεται να υποβαθμίζουν 
σοβαρά, να εμποδίζουν ή να διακόπτουν 
επανειλημμένα μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους διεθνείς, κοινοτικούς ή 
εθνικούς κανονισμούς.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν περιορισμούς όχι μόνο στις 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί τέτοιες παρεμβολές, αλλά και στις περιπτώσεις στις 
οποίες είναι πιθανό να υπάρξουν επιβλαβείς παρεμβολές. Με δεδομένη την σοβαρότητα των 
προβλημάτων παρεμβολής μεταξύ απλών και αμφίδρομων υπηρεσιών (λήψης και μετάδοσης), 
είναι ουσιώδες να προβλεφθεί προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών, σύμφωνα με τα 
διεθνώς συμφωνηθέντα σχέδια συχνοτήτων και ιδίως με το Σχέδιο ΔΕΤ της Γενεύης (GE-O6). 
Τα εθνικά νομικά συστήματα πρέπει να έχουν περιθώριο διασφάλισης της κοινής χρήσης του 
φάσματος.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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.

3. 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

Η αδυναμία των ΕΡΑ να δρουν εγκαίρως, για παράδειγμα στην περίπτωση των ανασκοπήσεων 
της αγοράς, ενδέχεται να ανακόψει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στην αγορά.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 1α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 3a
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Τα κράτη μέλη συγκροτούν από κοινού 
Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 
[.../.../EC]1· 
1 Κανονισμός για την σύσταση του 
Δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών για 
την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.
(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου· η 
έγκρισή της θα επιβάλει αντίστοιχες 
τεχνικές προσαρμογές σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία, αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας, 
είναι αντίθετη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο για αντικατάσταση της εκ των προτέρων 
ρύθμισης από τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και, επιπλέον, χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανεξαρτησίας. 

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών σε 
εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε 
χρήστης ή επιχείρηση που παρέχει δίκτυα 
ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει, όταν επηρεάζεται από 
απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής, 
δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης, 
ενώπιον οργάνου προσφυγής ανεξάρτητου 
από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών σε 
εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε 
χρήστης ή επιχείρηση που παρέχει δίκτυα 
ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει, όταν επηρεάζεται από 
απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής, 
δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης, 
ενώπιον οργάνου προσφυγής ανεξάρτητου 
από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω 
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όργανο προσφυγής, το οποίο μπορεί να 
είναι δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
υπόθεσης και ότι υπάρχει αποτελεσματικός 
μηχανισμός προσφυγής.

όργανο προσφυγής, το οποίο μπορεί να 
είναι δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
υπόθεσης και ότι υπάρχει αποτελεσματικός 
μηχανισμός προσφυγής. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να περιορίσουν τον χρόνο που 
προβλέπεται για την 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.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (4) – στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω 
διαδικασίας προσφυγής, ισχύει η απόφαση 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν 
ληφθούν προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά 
μέτρα λαμβάνονται λόγω επείγουσας 
ανάγκης αναστολής των αποτελεσμάτων 
της απόφασης για την αποτροπή σοβαρής 
και μη επανορθώσιμης βλάβης του μέρους 
που αιτείται την λήψη των εν λόγω μέτρων 
και εφόσον τούτο απαιτείται από την 
στάθμιση των συμφερόντων.’

Μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω 
διαδικασίας προσφυγής, ισχύει η απόφαση 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν 
ληφθούν προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά 
μέτρα λαμβάνονται μόνο λόγω επείγουσας 
ανάγκης αναστολής των αποτελεσμάτων 
της απόφασης για την αποτροπή σοβαρής 
και μη επανορθώσιμης βλάβης του μέρους 
που αιτείται την λήψη των εν λόγω μέτρων 
και εφόσον τούτο απαιτείται από την 
στάθμιση των συμφερόντων.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι δεν είναι δυνατή η λήψη προσωρινών μέτρων για άλλους 
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λόγους. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (4) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προσφυγές, τον αριθμό των 
αιτημάτων προσφυγής, την διάρκεια των 
διαδικασιών προσφυγής, τον αριθμό των 
αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολογία 
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Αγορά Επικοινωνιών (εφεξής 
καλούμενη 'η Αρχή') σε ετήσια βάση.’

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προσφυγές, τον αριθμό των 
αιτημάτων προσφυγής, την διάρκεια των 
διαδικασιών προσφυγής, τον αριθμό των 
αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολογία 
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στην 
Επιτροπή και στο Δίκτυο Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών σε ετήσια βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να αντικατασταθεί
από το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία, αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας, 
είναι αντίθετη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο για αντικατάσταση της εκ των προτέρων 
ρύθμισης από τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και, επιπλέον, χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανεξαρτησίας. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 

5. Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4, στοιχεία (α) και (β)
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η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
[…/ΕΚ] πριν από την έκδοση απόφασης. Η 
απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, καθώς και 
από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

και εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορεί 
η Επιτροπή να λάβει απόφαση ζητώντας 
από την ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
[…/ΕΚ] πριν από την έκδοση απόφασης. Η 
απόφαση συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, καθώς και 
από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιλεχθεί μια πιο ισόρροπη λύση: αντί να παραχωρηθεί στην Επιτροπή άμεσο 
δικαίωμα βέτο όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα, θα πρέπει να θεσπιστεί "ρυθμιστικός 
διάλογος" σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του επανορθωτικού 
μέτρου, στον οποίο θα συμμετέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που προτείνουν το 
επανορθωτικό μέτρο και το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Στόχος αυτού του διαλόγου, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλους τους 
συμμετέχοντες οι απόψεις των παραγόντων της αγοράς, είναι να επιτευχθεί κοινή άποψη 
σχετικά με τον καθορισμό του πιο κατάλληλου και αποτελεσματικού επανορθωτικού μέτρου. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, στοιχείο 
(γ), η διατύπωση σοβαρών αμφιβολιών εκ 
μέρους της Επιτροπής πυροδοτεί την 
έναρξη ρυθμιστικού διαλόγου μεταξύ της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής και του 
Δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών με 
τον σκοπό του εντοπισμού του πιο 
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κατάλληλου και αποτελεσματικού μέτρου 
επανόρθωσης του εκάστοτε προβλήματος 
ανταγωνισμού, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις απόψεις των παραγόντων της 
αγοράς και την συνεκτικότητα αυτών των 
μέτρων στην εσωτερική αγορά. Ο 
ρυθμιστικός αυτός διάλογος δεν 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί την δίμηνη περίοδο που 
απαιτείται στην παράγραφο 4. 
Εάν, στο τέλος του ρυθμιστικού διαλόγου, 
το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών 
επιβεβαιώσει την καταλληλότητα του 
μέτρου με πλειοψηφία δύο τρίτων, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
εγκρίνει το μέτρο. Εάν δεν υπάρξει 
επιβεβαίωση εκ μέρους του Δικτύου 
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, η 
Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει τις 
σοβαρές αμφιβολίες της μέσω απόφασης, 
με την οποία θα απαιτείται από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου της.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να αποσύρει το σχέδιο μέτρου 
σε οποιοδήποτε στάδιο του ρυθμιστικού 
διαλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιλεχθεί μια πιο ισόρροπη λύση: αντί να παραχωρηθεί στην Επιτροπή άμεσο 
δικαίωμα βέτο όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα, θα πρέπει να θεσπιστεί "ρυθμιστικός 
διάλογος" σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του επανορθωτικού 
μέτρου, στον οποίο θα συμμετέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που προτείνουν το 
επανορθωτικό μέτρο και το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Στόχος αυτού του διαλόγου, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλους τους 
συμμετέχοντες οι απόψεις των παραγόντων της αγοράς, είναι να επιτευχθεί κοινή άποψη 
σχετικά με τον καθορισμό του πιο κατάλληλου και αποτελεσματικού επανορθωτικού μέτρου. 
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Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής με την οποία 
ζητείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

6. Εντός τριμήνου από την έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 ή 5α, με την οποία ζητείται 
από την εθνική ρυθμιστική αρχή να 
αποσύρει σχέδιο μέτρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Σε περίπτωση που το 
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διοργανώνει δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, και 
επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιλεχθεί μια πιο ισόρροπη λύση: αντί να παραχωρηθεί στην Επιτροπή άμεσο 
δικαίωμα βέτο όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα, θα πρέπει να θεσπιστεί "ρυθμιστικός 
διάλογος" σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του επανορθωτικού 
μέτρου, στον οποίο θα συμμετέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που προτείνουν το 
επανορθωτικό μέτρο και το Δίκτυο Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Στόχος αυτού του διαλόγου, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλους τους 
συμμετέχοντες οι απόψεις των παραγόντων της αγοράς, είναι να επιτευχθεί κοινή άποψη 
σχετικά με τον καθορισμό του πιο κατάλληλου και αποτελεσματικού επανορθωτικού μέτρου. 

Τροπολογία 13

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

Η πρόταση της Επιτροπής θα αποτελούσε σοβαρό προηγούμενο στη νομοθεσία περί εσωτερικής 
αγοράς, δεδομένου ότι ένα όργανο της ΕΕ θα υποκαθιστούσε την απόφαση μιας εθνικής αρχής. 
Τούτο υπονομεύει απόλυτα το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών της Συνθήκης ΕΕ, στο πλαίσιο 
του οποίου η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας εκ μέρους των εθνικών αρχών υπόκειται 
στον έλεγχο του Δικαστηρίου και σε ενδεχόμενες διαδικασίες επί παραβάσει της Επιτροπής.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 7
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 

Διαγράφεται
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τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3. Για επιτακτικούς λόγους 
επείγοντος, η επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να εφαρμόζει τη διαδικασία 
κατεπείγοντος, στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραμένει ασαφές τί σημαίνουν τα 'μη ουσιαστικά στοιχεία' που αναφέρονται στην παράγραφο 
(2). Αυτά τα προτεινόμενα 'εκτελεστικά μέτρα' ενδέχεται να έχουν σημαντικό οικονομικό 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Οποιεσδήποτε δυνητικές αλλαγές πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη 
έλεγχο στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ ή στο πλαίσιο της αρμοδιότητας 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (8) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 8, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

(4α). Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επιδιώκουν την δημιουργία του 
κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος 
για την πραγματοποίηση ανταγωνιστικών 
επενδύσεων σε νέα δίκτυα πρόσβασης, 
πράγμα που αποτελεί μοναδική ευκαιρία 
για καινοτομία και ανταγωνισμό σε 
επίπεδο πλατφόρμας που αποτελούν 
θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την 
κατάργηση των ρυθμίσεων. Αυτό το 
ρυθμιστικό περιβάλλον θα πρέπει μεταξύ 
άλλων:
(α) να είναι προβλέψιμο για περίοδο 
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συμβατή με τον χρόνο που χρειάζεται για 
την κερδοφορία μεγάλων επενδύσεων
(β) να στοχεύει στην μέγιστη γεωγραφική 
εμβέλεια του ανταγωνισμού σε επίπεδο 
πλατφόρμας·
(γ) να επιτρέπει την άντληση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από 
την ταχύτερη γεωγραφική ανάπτυξη, 
ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
εγκατάσταση δικτύων·
(δ) να προσελκύει πόρους από τις 
χρηματοπιστωτικές αγοράς για μεγάλες 
επενδύσεις εκκίνησης σε νέα δίκτυα 
πρόσβασης·
(ε) να επιτρέπει τη σύναψη ευέλικτων 
εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις 
επενδύσεις και τον επιμερισμό του 
κινδύνου μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης των νέων δικτύων 
πρόσβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημερινό ρυθμιστικό καθεστώς πρέπει να προσαρμοστεί στις επενδυτικές προκλήσεις που 
αφορούν την εγκατάσταση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Οι ρυθμίσεις πρέπει να 
επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς να επενδύουν στα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς και 
κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους συνακόλουθους κινδύνους. 

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή και η 



PE404.782v01-00 18/38 PA\718727EL.doc

EL

εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
ωστόσο, να προβαίνουν σε διάκριση με 
βάση την προσφορά τεχνολογίας ή 
υπηρεσίας όπου προβλέπεται σχετικά στο 
παρόν άρθρο.

εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
ωστόσο, να προβαίνουν σε διάκριση με 
βάση την προσφορά τεχνολογίας ή 
υπηρεσίας όπου προβλέπεται σχετικά στο 
παρόν άρθρο. Στο πλαίσιο αυτών των 
ενεργειών, τα κράτη μέλη τηρούν τις 
διεθνείς συμφωνίες και μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τους προβληματισμούς 
που αφορούν την δημόσια πολιτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συχνότητες ξεπερνούν τα σύνορα της ΕΕ, πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς 
συμφωνίες για την αποφυγή παρεμβολών.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης του και σύμφωνα με 
την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα).

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης της ουσιαστικής και 
αποτελεσματικής χρήσης τους, που μπορεί 
να συμβάλει στην υλοποίηση οικονομιών 
κλίμακας και στην διαλειτουργικότητα 
των υπηρεσιών προς όφελος των 
καταναλωτών, και σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ (απόφαση 
ραδιοφάσματος).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος 
ραδιοδικτυακής ή ασύρματης τεχνολογίας 
πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιείται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9γ, 
τα κράτη διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος 
ραδιοδικτυακής ή ασύρματης τεχνολογίας 
πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιείται στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι ανοικτές 
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τον εθνικό τους πίνακα 
κατανομής συχνοτήτων και τις ρυθμίσεις 
της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών..

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συχνότητες ξεπερνούν τα σύνορα της ΕΕ, πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς 
συμφωνίες για την αποφυγή παρεμβολών.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να 
προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς στους τύπους 
της χρησιμοποιούμενης ραδιοδικτυακής ή 
ασύρματης τεχνολογίας πρόσβασης όπου 

Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να 
προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς στους τύπους 
της χρησιμοποιούμενης ραδιοδικτυακής ή 
ασύρματης τεχνολογίας πρόσβασης όπου 
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τούτο αιτιολογείται: τούτο αιτιολογείται:
‘(α) προς αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών,

‘(α) προς αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών,

‘(β) για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

‘(β) για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

‘(γ) για την εξασφάλιση της 
μεγιστοποίησης του μερισμού 
ραδιοφάσματος σε περιπτώσεις όπου το 
ραδιοφάσμα υπάγεται σε γενική άδεια, ή

‘(γ) για την εξασφάλιση της 
μεγιστοποίησης του μερισμού 
ραδιοφάσματος σε περιπτώσεις όπου το 
ραδιοφάσμα υπάγεται σε γενική άδεια, ή 

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία., 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β παρακάτω.

(δ) για την προστασία της 
αποτελεσματικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος ή
‘(ε) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία., 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β παρακάτω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική φιλοσοφία της πολιτικής του ραδιοφάσματος θα πρέπει να έχει ως στόχο την 
διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 

4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο εδάφιο ή στα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα διεθνώς 
συμφωνηθέντα σχέδια για τις συχνότητες 
και τις ρυθμίσεις της ΔΕΤ για την 
ραδιοφωνία,  ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση δεν αναγνωρίζεται ούτε θίγεται η σημασία της διασφάλισης της συμβατότητας με 
τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες της ΔΕΤ και τους διεθνείς νομικά δεσμευτικούς περιορισμούς 
που ανακύπτουν στο πλαίσιό τους. Η αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτεί 
συμμόρφωση με την διαδικασία καταχώρισης σε μητρώο και συντονισμού της ΔΕΤ.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος, 
όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία, 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, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 9.4 στην προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και της πολυμορφίας στα μέσα επικοινωνίας είναι υπερβολικά περιοριστική και 
θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να αφορά ειδικά τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
εκπομπών. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμός που απαγορεύει την παροχή 
κάθε άλλης υπηρεσίας σε συγκεκριμένη 
ζώνη μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου 
τούτο αιτιολογείται από την ανάγκη 
προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια 
της ζωής.

Περιορισμός που απαγορεύει την παροχή 
κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη 
μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου τούτο 
αιτιολογείται από την ανάγκη προστασίας 
υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 5 
άρθρου 9γ χωρίς προηγούμενη συναίνεση 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες όπου 
αυτό προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του 5 
άρθρου 9γ, σύμφωνα με τις εθνικές 
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της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. διαδικασίες.
Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις.

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν την δυνατότητα 
επιχειρήσεων να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος σε άλλες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την ευαίσθητη φύση του τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θα πρέπει να θεσπίσουν το πλαίσιο για την μεταβίβαση.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει 
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Σε 
περίπτωση που η χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
έχει εναρμονιστεί με εφαρμογή της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα ή άλλων 
κοινοτικών μέτρων, κάθε τέτοια 
μεταβίβαση συμμορφώνεται με την εν 
λόγω εναρμονισμένη χρήση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
κοινοποίηση στην αρμόδια εθνική αρχή 
που είναι αρμόδια για εκχώρηση 
ραδιοφάσματος και τη δημοσίευση της 
πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει 
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και 
της πραγματικής μεταβίβασης. Σε 
περίπτωση που η χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
έχει εναρμονιστεί με εφαρμογή της 
απόφασης για το ραδιοφάσμα ή άλλων 
κοινοτικών μέτρων, κάθε τέτοια 
μεταβίβαση συμμορφώνεται με την εν 
λόγω εναρμονισμένη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή δεν είναι πάντα η ίδια αρχή με την εθνική ρυθμιστική αρχή, όπως ορίζεται 
στην οδηγία-πλαίσιο.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και αποβλέποντας στην 
επίτευξη των αρχών του παρόντος άρθρου, 
η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κατάλληλα 
εκτελεστικά μέτρα με σκοπό:

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και αποβλέποντας στην 
επίτευξη των αρχών του παρόντος άρθρου, 
η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κατάλληλα 
εκτελεστικά μέτρα με σκοπό:

‘(α) την εναρμόνιση της ταυτοποίησης
των ζωνών στις οποίες οι επιχειρήσεις 
μπορούν να μεταβιβάζουν ή να 
χρονομισθώνουν δικαιώματα χρήσης 
μεταξύ τους·

‘(α) την ταυτοποίηση των ζωνών στις 
οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
δικαιώματα χρήσης μεταξύ τους, 
εξαιρουμένων των συχνοτήτων που 
σχεδιάζονται από τα κράτη μέλη για τις 
υπηρεσίες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
εκπομπών·

‘(β) την εναρμόνιση των όρων που 
επισυνάπτονται στην χορήγηση των 
δικαιωμάτων αυτών και των όρων, 
διαδικασιών, ορίων, περιορισμών, 
ανακλήσεων και μεταβατικών κανόνων 
που ισχύουν γι’ αυτές τις μεταβιβάσεις ή 
χρονομισθώσεις·
‘(γ) την εναρμόνιση των ειδικών 
μέτρων για την εξασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού σε περίπτωση 
μεταβίβασης μεμονωμένων δικαιωμάτων·
(δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση του 
πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης αυτών των αρχών σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4, εκτός 
εκείνων που αποβλέπουν να εξασφαλίσουν 
την προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα μέσα 
επικοινωνίας. 

‘(β) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση του 
πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης αυτών των αρχών σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4, εκτός 
εκείνων που αποβλέπουν να εξασφαλίσουν 
την προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα μέσα 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
εκπομπών. 
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Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
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. Για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόζει τη διαδικασία κατεπείγοντος, 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 4. Κατά την υλοποίηση των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού […/ΕΚ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προτείνεται να εγκριθούν στο πλαίσιο της επιτροπολογίας είναι πολύ ευρύτερα 
από τα μη ουσιαστικά στοιχεία της οδηγίας Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία μεγάλος βαθμός εναρμόνισης στη βάση 
της υφιστάμενης απόφασης για το ραδιοφάσμα (676/2002/EC).  Επομένως, θα πρέπει να 
διαγραφούν τα στοιχεία β και γ του άρθρου. Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 23, εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν τις πολιτικές στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (11) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο 
θέμα αυτό, τα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση αρχών 

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση της αριθμοδότησης στην 
Κοινότητα όπου αυτή προάγει την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο 
θέμα αυτό.
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τιμολόγησης για συγκεκριμένους 
αριθμούς ή πεδία αριθμών. Με τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να 
χορηγούνται στην Αρχή ειδικές 
αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της Επιτροπής θα είχε ως αποτέλεσμα επέκταση του κανονισμού για την λιανική 
αγορά μέσω της επιβολής αρχών τιμολόγησης. Είναι δε αντίθετη προς τις μεθόδους που 
προβλέπονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις οποίες οι τιμές των υπηρεσιών λιανικής 
ρυθμίζονται μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης ΣΙΑ (δεσπόζουσας θέσης) σε αγορά λιανικής 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας. Η δημιουργία γενικής νέας 
αρμοδιότητας θέσπισης τιμών για τις ρυθμιστικές αρχές αντιβαίνει στον στόχο της βελτίωσης 
των ρυθμίσεων και στην θεμελιώδη αρχή, σύμφωνα με την οποία οι ρυθμίσεις θα πρέπει κατά 
κανόνα να περιορίζονται στο επίπεδο χονδρικής. 

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιχείρηση παροχής δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, 
να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπεράνω ή 
υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, ή 
δύναται να επωφελείται διαδικασίας για 
την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να 
επιβάλουν μερισμό (κοινή χρήση) των 
ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων εισόδων σε κτίρια, 
ιστών, κεραιών, αγωγών, φρεατίων και 
οδικών κυτίων σύνδεσης.

1. Όταν μια επιχείρηση παροχής δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, 
να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπεράνω ή 
υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, ή 
δύναται να επωφελείται διαδικασίας για 
την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να 
επιβάλουν μερισμό (κοινή χρήση) των 
ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων εισόδων σε κτίρια, 
ιστών, κεραιών, αγωγών, φρεατίων και
οδικών κυτίων σύνδεσης, εφόσον ο εν 
λόγω μερισμός είναι εύλογος από 
οικονομική άποψη και δεν είναι αναγκαία 
η εφαρμογή εκτεταμένων 
κατασκευαστικών μέτρων. Οι εθνικές 
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ρυθμιστικές αρχές μπορούν, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 
ενδείκνυται, να επιβάλλουν επίσης τον 
μερισμό αυτών των ευκολιών σε άλλες 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ωστόσο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στην διάταξη θα τηρούνται οι αρχές της 
αναλογικότητας και της σκοπιμότητας. Η πρόσβαση στις βασικές υποδομές, όπως αγωγούς και 
ιστούς, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελέσει το πραγματικό εναπομένον πρόβλημα 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση, ούτως 
ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των υποδομών τρίτων μερών. 

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – εδάφιο 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 λαμβάνουν υπόψη τα 
συμφέροντα ασφάλειας της επιχείρησης 
και τα συμφέροντα γενικής ασφάλειας 
καθώς και την ανάγκη διασφάλισης 
σαφούς οριοθέτησης των ευθυνών των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, ούτως 
ώστε να αποτρέπονται επιβλαβείς 
παρεμβολές μεταξύ των χρηστών. Τα 
μέτρα είναι επίσης αντικειμενικά, διαφανή 
και αναλογικά.

Στο πλαίσιο της επιβολής υποχρεώσεων 
σε φορέα εκμετάλλευσης για παροχή 
πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να καθορίζουν τις 
τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που 
οφείλει να πληροί ο πάροχος ή/και οι 
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δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης εφόσον 
αυτό είναι απαραίτητο για την 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
δικτύου. Οι δικαιούχοι της πρόσβασης 
μπορούν να υποβάλλονται σε ειδικούς, μη 
μεροληπτικούς όρους που διασφαλίζουν 
αποτελεσματική χρήση των πενιχρών 
πόρων, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη 
του δικτύου. Οι υποχρεώσεις εφαρμογής 
ειδικών τεχνικών προτύπων ή 
προδιαγραφών είναι συμβατές με τα 
πρότυπα και τις προδιαγραφές που 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17, 
παράγραφος (1). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τονίζεται η ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα δικαιολογημένα συμφέροντα ασφαλείας των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 3, εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλει ανά 
τρίμηνο στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει 
παραλάβει και την δράση που έχει 
αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλει μία 
φορά ετησίως στην Επιτροπή συνοπτική 
έκθεση σχετικά με τις κοινοποιήσεις που 
έχει παραλάβει και την δράση που έχει 
αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή γραφειοκρατία και ο επιπλέον διοικητικός φόρτος, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν τις εκθέσεις μόνο μία φορά ετησίως.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του κανονισμού […./ΕΚ], 
μπορεί να εγκρίνει κατάλληλα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα αποβλέποντας στην 
εναρμόνιση των μέτρων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης.

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη της Αρχής που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του κανονισμού […./ΕΚ], 
μπορεί να εγκρίνει κατάλληλα τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα αποβλέποντας στην 
εναρμόνιση των μέτρων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
ορίζουν τις περιστάσεις, την μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για απαιτήσεις 
κοινοποίησης. Τα τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν επιπλέον απαιτήσεις για την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν υψηλότερα πρότυπα από το εναρμονισμένο σημείο αναφοράς για να επιτύχουν 
τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος (18) – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Ελλείψει αυτών των προτύπων και/ή 
προδιαγραφών, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων ή συστάσεων που εγκρίνουν η 
Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
(CEPT), ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (ISO) ή η Διεθνής 
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η CEPT θεσπίζει όρους για την χρήση του ραδιοφάσματος στην Ευρώπη και τούτο θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη, ιδίως με δεδομένη την έλλειψη προτύπου ETSI.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 -παράγραφος 2 - εδάφια 1α και 1β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εξέταση της αναλογικότητας 
των προς επιβολή μέτρων, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τους τους διαφορετικούς όρους 
ανταγωνισμού που υπάρχουν στους 
διάφορους τομείς εντός του κράτους 
μέλους τους. 
Όταν μια γεωγραφική περιοχή είναι 
ανταγωνιστική, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές καταργούν τις περιττές 
υποχρεώσεις, ούτως ώστε να 
διασφαλίσουν την προσαρμογή της 
ελευθέρωσης του τομέα στις ανάγκες της 
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αγοράς. Εν προκειμένω, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τους την ανάγκη προστασίας του 
ανταγωνισμού στον τομέα των υποδομών.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση εκ των υστέρων ως κανόνας πρέπει να περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις 
οικονομικών προβλημάτων. Επομένως, εάν σε ορισμένες περιοχές έχει αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλογη κατάργηση των 
ρυθμίσεων.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 8 – στοιχείο (α)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην παράγραφο 1 το στοιχείο στ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Διαγράφεται

στ) η παροχή συντοπισμού ή άλλων 
μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, 
συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων 
ή εισόδων σε κτίρια, κεραιών ή ιστών, 
φρεατίων και οδικών κυτίων σύνδεσης·’

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μερισμός των ευκολιών θίγεται ήδη στο άρθρο 12 της οδηγίας - πλαισίου. Επομένως, το 
άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο (στ) είναι περιττό.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - εδάφιο 1α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στο άρθρο 13, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

1α. Εάν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
ρυθμίζει την πρόσβαση στα δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς, μπορεί να 
επιβάλλει στους αιτούντες πρόσβαση να 
επωμίζονται εύλογο μερίδιο του κινδύνου 
που αναλαμβάνει ο φορέας 
εκμετάλλευσης που πραγματοποιεί την 
επένδυση. Οι συμβάσεις επιμερισμού του 
κινδύνου είναι δυνατό να περιλαμβάνουν 
προκαταβολή που θα καλύπτει το 
ασφάλιστρο κινδύνου για ορισμένο 
αριθμό προσβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιοχές ή να έχουν την μορφή 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων πρόσβασης 
με ελάχιστες ποσότητες για δεδομένες 
χρονικές περιόδους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ρύθμιση των NGN είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η 
επενδυτική απόφαση. Ο επιμερισμός του κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί, επιτρέποντας την 
πρόσβαση με βάση προκαταβολή ή μακροπρόθεσμες συμβάσεις πρόσβασης με ελάχιστες 
ποσότητες αγοράς. Οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις χωρίς ελάχιστες ποσότητες είναι δυνατό να 
περιλαμβάνουν πριμοδότηση τιμής, η οποία θα καλύπτει τον επενδυτικό κίνδυνο που επωμίζεται 
ο επενδυτής με βάση την υπόθεση ότι ο πλήρης επενδυτικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από τον 
επενδυτή. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις πρόσβασης είναι δυνατό να αντανακλούν την χρονική 
περίοδο που είναι αναγκαία για την απόσβεση του επενδυτικού κόστους στις νέες αγορές.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την προστασία της αποτελεσματικής 
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χρήσης του ραδιοφάσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τον 
αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο 

5. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τον 
αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο 



PE404.782v01-00 34/38 PA\718727EL.doc

EL

για τη εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης των
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7.

για τη εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους 
τις επενδύσεις κληρονομιάς και το 
επίπεδο ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή για ζητήματα που αφορούν το ραδιοφάσμα δεν είναι πάντα η ίδια αρχή με την 
εθνική ρυθμιστική αρχή, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο.
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Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) για τον καθορισμό διαδικασιών 
επιλογής επιχειρήσεων, στις οποίες οι 

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

υπηρεσιών πανευρωπαϊκών δικτύων ή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στις οποίες 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
χορηγήσουν μεμονωμένα δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6β.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6β δεν είναι συμβατό με την αρχή της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις συχνότητες δεν θα 
υπονομεύονται από νέες συγκεντρωτικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο το παρόν άρθρο να αναφέρεται σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.
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Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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