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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τηλεπικοινωνίες μεταβάλλονται συνεχώς στις κοινωνίες μας. Οι παλαιές μορφές 
επικοινωνιών χάνονται και νέες μορφές δημιουργούν ένα νέο τρόπο ζωής και κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Πρόκειται για μια τεχνολογική, οικονομική καθώς και κοινωνική και 
πολιτιστική διαδικασία. Ο συντάκτης επιθυμεί να τονίσει δύο πολιτικές πτυχές. Κατά πρώτο 
λόγο, η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες θα έπρεπε να είναι γενική και δημοκρατική, 
δεδομένου ότι ο οποιοσδήποτε θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες 
αυτές. Κατά δεύτερο λόγο, νέα περιεχόμενα αναδύονται στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και 
δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή που Γουτεμβέργιου. Η παραδοσιακή όμως 
πολιτιστική και εκπαιδευτική κληρονομιά του ανθρωπίνου είδους θα έπρεπε να διατηρηθεί 
και να μεταδοθεί με νέες μορφές ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η επιτροπή μας κάνει ό,τι 
μπορεί για να εξισορροπήσει τη σύγχρονη τεχνολογία και τις παραδοσιακές πολιτιστικές 
αξίες και ζητεί από το σύνολο της Συνέλευσης να πράξει το ίδιο.

Η Επιτροπή προτείνει την ίδρυση μιας νέας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (EECMA) που θα συνεργασθεί στενά με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) 
προκειμένου να υπερκερασθούν τα εμπόδια στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το νέο αυτό σώμα πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά της 
Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Ομάδας (ΕΡΟ) που είχε συγκροτηθεί από την Επιτροπή το 2004. 
Θα έχει διάφορα συμβουλευτικά και ελεγκτικά καθήκοντα, περιλαμβανομένων των θεμάτων 
ασφαλείας του δικτύου και των πληροφοριών. Από τις συζητήσεις σε πλαίσιο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προέκυψε ότι ένα Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών (BERT) θα έπρεπε να αντικαταστήσει την EECMA. Το BERT πρόκειται να 
έχει παρόμοια καθήκοντα με την EECMA αποκλειομένων όμως των θεμάτων ασφάλειας του 
δικτύου και των πληροφοριών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή θα πρέπει να έχει ως αφετηρία τις 
εθνικές και τις κοινοτικές προσπάθειες και, 
επομένως, να εκτελεί τα καθήκοντά της σε 
στενή συνεργασία με τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές και την Επιτροπή και 
να είναι ανοικτή στις επαφές με τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο, τις ενώσεις 

Η Αρχή θα πρέπει να έχει ως αφετηρία τις 
εθνικές και τις κοινοτικές προσπάθειες και, 
επομένως, να εκτελεί τα καθήκοντά της σε 
στενή συνεργασία με τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές και την Επιτροπή και 
να είναι ανοικτή στις επαφές με τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο, τις ενώσεις 
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καταναλωτών και άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

καταναλωτών, ομάδες πολιτιστικών 
συμφερόντων και άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα μπορεί να περιλαμβάνει επαφές με διάφορες ομάδες πολιτιστικών συμφερόντων 
δεδομένου ότι μπορούν να παράσχουν επίκαιρες πληροφορίες επί θεμάτων πολιτιστικής 
ποικιλότητας, μεταξύ άλλων σε σύνδεση με τη διαδικασία αδειοδότησης πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων 
της απόφασης 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει τις ανεξάρτητες και έγκυρες 
συμβουλές της Αρχής ως προς τη χρήση 
των ραδιοσυχνοτήτων στην Κοινότητα. Για 
την παροχή αυτών των συμβουλών η Αρχή 
μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει 
τεχνικές έρευνες, μελέτες εκτίμησης 
οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου 
και αναλύσεις των πολιτικών μέτρων που 
αφορούν τις συχνότητες. Το ίδιο μπορεί 
επίσης να συμβεί και για τα θέματα που 
συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 4 
της απόφασης 676/2002/ΕΚ, οπότε η Αρχή 
μπορεί να κληθεί να παράσχει συμβουλές 
στην Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα 
των εντολών που έχει απευθύνει η 
Επιτροπή προς την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (CEPT). 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων 
της απόφασης 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει τις ανεξάρτητες και έγκυρες 
συμβουλές της Αρχής ως προς τη χρήση 
των ραδιοσυχνοτήτων στην Κοινότητα. Για 
την παροχή αυτών των συμβουλών η Αρχή 
μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει 
τεχνικές έρευνες, μελέτες εκτίμησης 
οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου με 
ειδική αναφορά στις επιπτώσεις στον 
πολιτισμό και την παιδεία καθώς και 
αναλύσεις των πολιτικών μέτρων που 
αφορούν τις συχνότητες. Το ίδιο μπορεί 
επίσης να συμβεί και για τα θέματα που 
συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 4 
της απόφασης 676/2002/ΕΚ, οπότε η Αρχή 
μπορεί να κληθεί να παράσχει συμβουλές 
στην Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα 
των εντολών που έχει απευθύνει η 
Επιτροπή προς την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και 
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Τηλεπικοινωνιών (CEPT). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των κοινωνικών αντικτύπων σε σχέση με τη διαχείριση των συχνοτήτων θα 
έπρεπε να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις στον πολιτισμό και την παιδεία, όπως 
προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των επιπτώσεων (COM 
(2002) 276).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη βέλτιστων κανονιστικών 
πρακτικών και στη συνεπή εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες προωθώντας 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
εθνικών αρχών και υποστηρίζοντας τη 
διάθεση και προσβασιμότητα κατάλληλων 
πληροφοριών στο κοινό. Η Αρχή θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει 
οικονομικά και τεχνικά ζητήματα και να 
έχει πρόσβαση στις πλέον 
επικαιροποιημένες πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες, ώστε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται στις οικονομικές και 
τεχνικές προκλήσεις που θέτει η 
αναπτυσσόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών και οι διατάξεις 
προσδιορισμού ραδιοσυχνοτήτων.

Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη βέλτιστων κανονιστικών 
πρακτικών και στη συνεπή εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες προωθώντας 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
εθνικών αρχών και υποστηρίζοντας τη 
διάθεση και προσβασιμότητα κατάλληλων 
πληροφοριών στο κοινό με σαφή τρόπο. Η 
Αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζει οικονομικά και τεχνικά 
ζητήματα και να έχει πρόσβαση στις πλέον 
επικαιροποιημένες πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες, ώστε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται στις οικονομικές και 
τεχνικές προκλήσεις που θέτει η 
αναπτυσσόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών και οι διατάξεις 
προσδιορισμού ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι συνοπτικές 
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και σαφείς εις τρόπον ώστε να μπορούν να τις αντιληφθούν άτομα χωρίς ειδικές γνώσεις. Τούτο 
μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως εκπαιδευτικό μέσον για τη βελτίωση της γνώσης των 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το θέμα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή παρέχει συμβουλές 
στην Επιτροπή και διενεργεί μελέτες και 
επισκοπήσεις τεχνικών και οικονομικών 
ιδίως πτυχών της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην 
Κοινότητα.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή παρέχει συμβουλές 
στην Επιτροπή και διενεργεί μελέτες και 
επισκοπήσεις τεχνικών και οικονομικών 
ιδίως πτυχών καθώς και για τον 
αντίκτυπο στην πολιτιστική ποικιλότητα 
και την παιδεία, της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 2.


