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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

ιιι) Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα αμετάβλητα 
τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να 
τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με 
έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα 
αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται 
στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα 
οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου
(για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε 
μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά με 
την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και 
με τη διασύνδεσή τους, και της οδηγίας 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0697),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0427/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στόχος του κοινού κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες είναι η δημιουργία ενός 
βιώσιμου "οικοσυστήματος" για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα 
βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση: 
στην πρώτη μέσω πραγματικά 
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ανταγωνιστικών αγορών προϊόντων και 
υπηρεσιών, και στη δεύτερη χάρη στην 
επιτάχυνση των εξελίξεων στην κοινωνία 
της πληροφορίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση. Η οικονομική ρύθμιση 
στηρίζεται συνήθως περισσότερο στην προσφορά· είναι, ωστόσο, αναγκαίο να να ληφθεί υπόψη 
και η πλευρά της ζήτησης.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Στόχος είναι να μειωθούν 
σταδιακά οι ιδιαίτερες ανά τομέα εκ των 
προτέρων ρυθμίσεις, καθώς θα 
αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός στην 
αγορά ώσυε, τελικά, οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες να ρυθμίζονται μόνο από τη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Είναι πολύ 
πιθανό ο ανταγωνισμός να αναπτυτχθεί 
σε διαφορετικούς βαθμούς στις διάφορες 
αγορές και τις διάφορες περιοχές εντός 
των κρατών μελών. Για να εξασφαλισθεί 
η αναλογικότητα των ρυθμίσεων και η 
προσαρμογή τους σε ανόμοιες συνθήκες 
ανταγωνισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αίρουν 
κανονιστικές υποχρεώσεις σε αγορές 
ή/και γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών, 
ακόμη και αν αυτές δεν προσδιορίζονται 
ως χωριστές αγορές. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να επιβάλλουν την από 
κοινού χρήση στοιχείων του δικτύου και 
των σχετικών εγκαταστάσεων, ώστε να 
διευκολυνθεί η δημιουργία δικτύων και 
ιδίως η ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης 
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οπτικών ινών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για υπενθύμιση του γεγονότος ότι ενώ οι εκ των προτέρων ρυθμίσεις είναι 
μεταβατικές, η άρση τους πρέπει να είναι σταδιακή και μπορεί να πραγματοποιείται και σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 γ) Τα δίκτυα νέας γενιάς διαθέτουν 
τεράστιες δυνατότητες από τις οποίες 
μπορούν να επωφεληθούν οι 
καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Έχει λοιπόν ζωτική σημασία να 
μην παρεμποδίζεται η διαρκής 
πραγματοποίηση επενδύσεων στα νέα 
αυτά δίκτυα και, ταυτόχρονα, να δίδεται 
ώθηση στον ανταγωνισμό και την 
προσφορά επιλογών στους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα νέας γενιάς σχετίζεται με την προώθηση των 
επενδύσεων για τη δημιουργία όσο το δυνατό μεγαλύτερου ανταγωνισμού στις εγκαταστάσεις, 
προς όφελος των καταναλωτών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της οδηγίας για τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος πρέπει να 
είναι συμβατές με το έργο των διεθνών 
και περιφερειακών οργανισμών που 
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ασχολούνται με τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, όπως η Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και η Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Διοικήσεων (CEPT), 
ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
διαχείριση και η εναρμονισμένη χρήση 
του ραδιοφάσματος, τόσο σε κοινοτικό 
επίπεδο, όσο και διεθνώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση του ραδιοφάσματος, πρέπει να γίνει κατά τρόπο 
συμβατό προς το ευρύτερο διεθνές χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης που εφαρμόζουν η ITU και η
CEPT.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Παρότι η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει μέσα στα όρια 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, 
μόνο ο συντονισμός και, όπου είναι 
σκόπιμο, η εναρμόνιση σε κοινοτικό 
επίπεδο μπορούν να εξασφαλίσουν στους 
χρήστες του ραδιοφάσματος τα πλήρη 
οφέλη της εσωτερικής αγοράς, αλλά και 
την αποτελεσματική υπεράσπιση των 
συμφερόντων της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια κοινοτική προσέγγιση του ραδιοφάσματος, με σεβασμό της επικουρικότητας, μπορεί να 
επιτρέψει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και τον πολλαπλασιασμό της αξίας (όπως στην 
κινητή τηλεφωνία).
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47 α) Όταν είναι αναγκαία η λήψη 
μέτρων εναρμόνισης που υπερβαίνουν τα 
τεχνικά μέτρα εφαρμογής, για την 
υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εναρμόνισης που αφορούν την προσθήκη νέων ουσιαστικών διατάξεων στο 
κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω νομοθετικής πρότασης. Μόνο η άμεση 
εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στο πλαίσιο, ή η προσθήκη μη ουσιαστικών στοιχείων, 
πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασίες επιτροπολογίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικά 
μέτρα σε σχέση με τις κοινοποιήσεις 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο· 
την εναρμόνιση στα πεδία του 
ραδιοφάσματος και της αριθμοδότησης, 
καθώς και σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων· την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 
Πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί για τη 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για την 

(60) Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικά 
μέτρα σε σχέση με τις κοινοποιήσεις 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο· 
την εναρμόνιση στα πεδία του 
ραδιοφάσματος και της αριθμοδότησης, 
καθώς και σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διακρατικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων· την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 
Πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί για τη 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για την 
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επικαιροποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ 
της οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών 
και για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων 
για εναρμόνιση των κανόνων 
αδειοδότησης, των διαδικασιών και των 
όρων αδειοδότησης για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση της παρούσας 
οδηγίας με την προσθήκη νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Σε περίπτωση που, για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να 
τηρηθούν τα συνήθη χρονικά περιθώρια 
για την εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
την επείγουσα διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 
της παραπάνω απόφασης.

επικαιροποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ 
της οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών 
και για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων 
για εναρμόνιση των κανόνων 
αδειοδότησης, των διαδικασιών και των 
όρων αδειοδότησης για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση της παρούσας 
οδηγίας με την προσθήκη νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Δεδομένου ότι η εφαρμογή 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
εντός των συνήθων προθεσμιών θα 
μπορούσε, σε ορισμένες εξαιρετικές 
καταστάσεις, να εμποδίσει την έγκαιρη 
έγκριση μέτρων εφαρμογής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή πρέπει να ενεργούν 
ταχέως για να εξασφαλίζουν την έγκαιρη 
έγκριση αυτών των μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε επαρκώς αιτιολογημένες εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ενεργούν με ταχύτητα ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη έγκριση μέτρων της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
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συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών 
τερματικού εξοπλισμού. Καθορίζει τα 
καθήκοντα των εθνικών κανονιστικών 
αρχών και θεσπίζει σύνολο διαδικασιών 
για την εξασφάλιση της εναρμονισμένης 
εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε 
ολόκληρη την Κοινότητα.

συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών 
τερματικού εξοπλισμού που σχετίζονται 
με την πρόσβαση αναπήρων τελικών 
χρηστών. Καθορίζει τα καθήκοντα των 
εθνικών κανονιστικών αρχών και θεσπίζει 
σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση 
της εναρμονισμένης εφαρμογής του 
κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι οι εξεταζόμενες πτυχές του τερματικού εξοπλισμού αφορούν 
θέματα προσβασιμότητας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2, στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) "Συναφείς ευκολίες": οι ευκολίες που 
σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 
καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω 
δικτύου και/ή υπηρεσίας, 
περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
συστήματα μετατροπής αριθμών ή 
διευθύνσεων, συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων, καθώς και υλική υποδομή, 
όπως αγωγούς, ιστούς, οδικά κυτία 
σύνδεσης και κτίρια·

ε) "Συναφείς ευκολίες": οι ευκολίες που 
σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 
καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω 
δικτύου και/ή υπηρεσίας, 
περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
συστήματα μετατροπής αριθμών ή 
διευθύνσεων, συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων, καθώς και υλική υποδομή, 
όπως εισόδους σε κτίρια, καλωδιώσεις, 
υψηλές κατασκευές στήριξης, ιστούς, 
κεραίες, αγωγούς, φρεάτια και οδικά 
κυτία σύνδεσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν καλύτερο να υπάρχει εδώ ακριβώς ο ίδιος κατάλογος στοιχείων υποδομής όπως στο 
άρθρο 12 της οδηγίας πλαισίου λκαι στο άρθρο 12 της οδηγίας για την πρόσβαση (εκτός από 
την "καλωδίωση", που δεν αποτελεί μέρος των συναφών ευκολιών του δικτύου, αλλά μέρος του 
ίδιου του δικτύου). Η διατύπωση "υψηλές κατασκευές" που προστίθεται, σημαίνει όλα τα υψηλά 
σημεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση κεραιών, όπως οι πύργοι
(π.χ. ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι), πύργοι υδραγωγείων κ.λπ.

Τροπολογία 11

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 
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.

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 
όργανο προσφυγής, το οποίο μπορεί να 
είναι δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπόθεσης, ότι υπάρχει 
αποτελεσματικός μηχανισμός προσφυγής 
και ότι οι διαδικασίες ενώπιον του 
οργάνου προσφυγής δεν είναι υπερβολικά 
μακροχρόνιες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα και η λογική διάρκεια αποτελούν καίρια στοιχεία των μηχανισμών 
προσφυγής.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός περιπτώσεων που εμπίπτουν στα 
άρθρα 7 παράγραφος 6, 20 ή 21, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτίθενται να 
λάβουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ή με τις ειδικές οδηγίες, τα οποία 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην σχετική 
αγορά, ή σε περίπτωση που προτίθενται να 
παρεκκλίνουν από τις αρχές της 
ουδετερότητας ως προς υπηρεσίες και 
τεχνολογία βάσει αιτιολόγησης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2α 
και του άρθρου 9 παράγραφος 2β, 
παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη 
δυνατότητα σχολιασμού του σχεδίου 
μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου.

Εκτός περιπτώσεων που εμπίπτουν στα 
άρθρα 7 παράγραφος 6, 20 ή 21, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτίθενται να 
λάβουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ή με τις ειδικές οδηγίες, ή σε 
περίπτωση που προτίθενται να 
παρεκκλίνουν από τις αρχές της 
ουδετερότητας ως προς υπηρεσίες και 
τεχνολογία βάσει αιτιολόγησης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2α 
και του άρθρου 9 παράγραφος 2β, τα 
οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
σχετική αγορά, παρέχουν στα 
ενδιαφερόμενα μέρη δυνατότητα 
σχολιασμού του σχεδίου μέτρου εντός 
εύλογης χρονικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική αποσαφήνιση.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 4 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 16 σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 

Διαγράφεται



PE398.542v02-00 14/69 PR\720897EL.doc

EL

του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ 
(οδηγία για την πρόσβαση) και του 
άρθρου 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία),

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βέτο σε επανορθωτικά μέτρα αντικαθίσταται από τον μηχανισμό που περιγράφεται στο 
άρθρο -7 α (νέο).

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βέτο σε επανορθωτικά μέτρα αντικαθίσταται από τον μηχανισμό που περιγράφεται στο 
άρθρο -7 α (νέο).
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Τροπολογία 15

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

Το βέτο σε επανορθωτικά μέτρα αντικαθίσταται από τον μηχανισμό που περιγράφεται στο 
άρθρο -7 α (νέο).

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ανακοινώνει 
στην Επιτροπή όλα τα τελικά μέτρα που 
εμπίπτουν στους όρους α) και β) του 
άρθρου 7 παράγραφος 3.

'9. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ανακοινώνει 
στην Επιτροπή όλα τα τελικά μέτρα που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βέτο σε επανορθωτικά μέτρα αντικαθίσταται από τον μηχανισμό που περιγράφεται στο 
άρθρο -7 α (νέο).

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο -
7 α:
'Άρθρο -7a
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή 
των επανορθωτικών μέτρων
1. Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να λάβει ένα μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή 
άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 9 έως 13, 13 α 
και 13 β της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία 
για την πρόσβαση) και του άρθρου 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία), η Επιτροπή και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων 
κρατών μελών έχουν στη διάθεσή τους 
χρονική περίοδο εννέα μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου 
μέτρου, εντός της οποίας μπορούν να 
διατυπώσουν τα σχόλιά τους προς την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.
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2. Εάν το σχέδιο μέτρου αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης άλλης 
από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 13 
α και 13 β της οδηγίας 2002/19/ΕΚ 
(οδηγία για την πρόσβαση), η Επιτροπή 
μπορεί, εντός της ίδιας περιόδου, να 
ενημερώσει την αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή και τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Τηλεπικοινωνίες (BERT) για τους λόγους 
για τους οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου θέτει εμπόδια στην ενιαία αγορά, 
ή αμφιβάλει σοβαρά για τη συμβατότητά 
του με την κοινοτική νομοθεσία. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, το σχέδιο μέτρου δεν 
εγκρίνεται για δύο ακόμη μήνες μετά την 
κοινοποίηση της Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει τέτοια κοινοποίηση, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί 
να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τυχόν σχόλια της 
Επιτροπής ή άλλης εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής.
3. Κατά τη δίμηνη περίοδο στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 2, η Επιτροπή 
ο BERT και η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 
εξεύρεση του καταλληλότερου και πιο 
αποτελεσματικού μέτρου υπό το πρίσμα 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κατάλληλα 
υπόψη τις απόψεις των φορέων της 
αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής ρυθμιστικής 
πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να σημειώσει ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, 
καταθέτοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η 
ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
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δημοσιοποιείται.
Εάν ο BERT έχει εκδόσει αιτιολογημένη 
γνώμη σημειώνοντας ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, η 
Επιτροπή μπορεί, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη αυτή, να εγκρίνει 
αιτιολογημένη απόφαση που θα επιβάλλει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου, 
προσφέροντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Εάν ο BERT έχει εκδόσει αιτιολογημένη 
γνώμη με την οποία επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα και την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου μέτρου, 
η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τυχόν συστάσεις της 
Επιτροπής και του BERT.
4. Εάν το σχέδιο μέτρου αφορά την 
επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης όπως αυτές ορίζονται στα 
άρθρα 13 α και 13 β της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
το σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για δύο 
ακόμη μήνες μετά τη λήξη της περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 3.
Κατά τη δίμηνη αυτή περίοδο, η 
Επιτροπή ο BERT και η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή συνεργάζονται στενά με 
στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου 
και πιο αποτελεσματικού μέτρου υπό το 
πρίσμα των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 8, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
κατάλληλα υπόψη τις απόψεις των 
φορέων της αγοράς και την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί η ανάπτυξη μιας 
συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής.
Κατά την ίδια δίμηνη περίοδο, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, αιτιολογημένη γνώμη για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου 
μέτρου, ή για να σημειώσει ότι το σχέδιο 
μέτρου δεν πρέπει να εφαρμοσθεί. Η 
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ανωτέρω αιτιολογημένη γνώμη 
δημοσιοποιείται.
Μόνο εάν η Επιτροπή και ο BERT 
επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα και 
την αποτελεσματικότητα του σχεδίου 
μέτρου, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να εγκρίνει το μέτρο, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τυχόν 
συστάσεις της Επιτροπής και του BERT.
5. Εντός τριμήνου από την έγκριση εκ 
μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, αιτιολογημένης απόφασης 
που επιβάλλει στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το 
σχέδιο μέτρου, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
τροποποιεί το μέτρο αυτό ή το αποσύρει. 
Εάν το σχέδιο μέτρου τροποποιηθεί, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή πραγματοποιεί 
δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 6, 
και κοινοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη θέση του βέτο της Επιτροπής στα επανορθωτικά μέτρα, προτείνεται μια νέα διαδικασία 
"από κοινού ρύθμισης", κατά την οποία συνεργάζονται στενά η Επιτροπή, ο BERT και η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Στόχος της προτεινόμενης διαδικασίας είναι η επίτευξη μιας λύσης μέσω της 
επανεξέτασης από ισότιμους συνεργάτες, παρά η άνωθεν επιβολή ενός βέτο ως τιμωρίας. Η 
Επιτροπή και ο BERT (με κατά πλειοψηφία απόφαση) θα πρέπει να συμφωνήσουν στην ανάγκη 
της τροποποίησης ενός σχεδίου μέτρου που προτείνεται από εθνική ρυθμιστική αρχή, για να 
μπορέσει η Επιτροπή να λάβει μια τέτοια απόφαση. Σε άλλη περίπτωση, η ΕΡΑ λαμβάνει 
πλήρως υπόψη τα σχόλια της Επιτροπής και του BERT.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
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 λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος του άρθρου 22 
παράγραφος 4.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην 
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. 
Επί του θέματος ζητείται η γνώμη του 
BERT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του BERT για κάθε μέτρο εφαρμογής που σχετίζεται με το άρθρο
7. Δεν δικαιολογείται η διαδικασία του επείγοντος.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με επιφύλαξη του άρθρου 9 αναφορικά με 
το ραδιοφάσμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ιδιαιτέρως υπόψη την επιθυμία για 
τεχνολογικώς ουδέτερους κανονισμούς 
και, κατά την διεξαγωγή των κανονιστικών 
καθηκόντων που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία και στις ειδικές οδηγίες, 
ιδίως όσων προβλέπονται για την 
διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού, εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πράττουν 
ανάλογα.

Με επιφύλαξη του άρθρου 9 αναφορικά με 
το ραδιοφάσμα ή άλλων απαιτήσεων για 
την εκπλήρωση των στόχων που 
περιγράφονται στις παραγράφους 2 έως 
4, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαιτέρως 
υπόψη την επιθυμία για τεχνολογικώς 
ουδέτερους κανονισμούς και, κατά την 
διεξαγωγή των κανονιστικών καθηκόντων 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
και στις ειδικές οδηγίες, ιδίως όσων 
προβλέπονται για την διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πράττουν ανάλογα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της μελλοντικής 
τεχνολογικής καινοτομίας, πρέπει όμως να περιορίζεται όταν βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με 
τους βασικούς στόχους του κανονισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 8 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο (γ) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
‘(γ) ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις στην
υποδομή κατά τρόπο που προωθεί την 
αποδοτικότητα και τον βιώσιμο 
ανταγωνισμό και υποστηρίζοντας την 
καινοτομία και’.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση της βιωσιμότητας του ανταγωνισμού αποτελεί εγγύηση προς τους καταναλωτές 
ότι, μακροπρόθεσμα, θα απολαύσουν οφέλη.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 8 - στοιχείο β (β) (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Στην παράγραφο 3, το στοιχείο (γ) 
διαγράφεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το στοιχείο αυτό μεταφέρεται στη νέα παράγραφο 4 α του άρθρου 8.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Στο άρθρο 8 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 4 α:
“4α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων 
στους οποίους αναφέρονται οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4, εφαρμόζουν 
αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες 
και αναλογικές αρχές, με τους εξής, 
μεταξύ άλλων, τρόπους:
α) εξασφαλίζοντας ότι, σε παρόμοιες 
περιπτώσεις, δεν γίνονται διακρίσεις στην 
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων 
κατασκευής και παροχής υπηρεσιών 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
β) λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη την 
ποικιλία συνθηκών, όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό και τους καταναλωτές, που 
επικρατούν στα κράτη μέλη και τις 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές εντός 
των κρατών μελών·
γ) επιβάλλοντας εκ των προτέρων 
κανονιστικές υποχρεώσεις μόνο όπου δεν 
υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός και 
χαλαρώνοντας ή αίροντας τις 
υποχρεώσεις αυτές μόλις υπάρξει 
ανταγωνισμός·
δ) προωθώντας την κανονιστική 
προβλεψιμότητα, ώστε να παρασχεθούν 
κίνητρα για την καινοτομία και την 
επένδυση σε υποδομές, προς όφελος των 
καταναλωτών."
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανονιστικές αρχές που ανακοινώνονται στον τίτλο του άρθρου, δεν υπήρχαν. Είναι 
σημαντικό να συμπληρωθεί αυτό το κενό, δεδομένου ότι οι αρχές αυτές αποτελούν το πρώτο 
βήμα προς την συνεκτικότερη εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
8α:
'Άρθρο 8a
Συντονισμός των πολιτικών 
ραδιοφάσματος στην Κοινότητα
1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στην Κοινότητα.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
συντονισμό όσον αφορά την προσέγγιση 
της πολιτικής και, όπου χρειάζεται, την 
εναρμόνιση των συνθηκών σε σχέση με 
τη διαθεσιμότητα και την αποδοτική 
χρήση του ραδιοφάσματος, που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συντονισμένη και έγκαιρη παροχή 
πληροφοριών όσον αφορά την 
παραχώρηση, τη διαθεσιμότητα και τη 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
πραγματικό συντονισμό των κοινοτικών 
συμφερόντων στο πλαίσιο διεθνών 
οργανισμών, όπου η χρήση του 
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ραδιοφάσματος επηρεάζει τις κοινοτικές 
πολιτικές.
5. Δημιουργείται μια Επιτροπή Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (ΕΠΡ) με σκοπό να 
συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων 
που τίθενται στις παραγράφους 1 έως 4.
Η ΕΠΡ προσφέρει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα 
πολιτικής ραδιοφάσματος. 
Η ΕΠΡ απαρτίζεται από έναν υψηλού 
επιπέδου εκπρόσωπο κάθε εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής υπεύθυνης για την
πολιτική ραδιοφάσματος σε κάθε κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή συμμετέχει χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.
6. Η ΕΠΡ, αποφασίζοντας με απλή 
πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδοτήσεις, είτε 
μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, είτε με δική της 
πρωτοβουλία. Κάθε κράτος μέλος 
διαθέτει μία ψήφο, ενώ η Επιτροπή δεν 
ψηφίζει.
7. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη της ΕΠΡ, διαμορφώνει 
ανά τριετία στόχους πολιτικής και μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής 
ραδιοφάσματος.
8. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη της ΕΠΡ, προτείνει 
νομοθετικά μέτρα για την εκπλήρωση 
των στόχων της κοινής πολιτικής, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 7.
9. Όταν είναι αναγκαίο για την 
εξασφάλιση του αποτελεσματικού 
συντονισμού των κοινοτικών 
συμφερόντων σε διεθνείς οργανισμούς, η 
Επιτροπή μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη 
της ΕΠΡ να προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
παροχή διαπραγματευτικής εντολής.
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10. Η ΕΠΡ υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο ένα πραγματικό πλαίσιο πολιτικής για την εξασφάλιση της συνεργασίας των 
κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή, όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό σε 
σχέση με το ραδιοφάσμα στην Κοινότητα. Μόνο με τον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις 
προσεγγίσεις της πολιτικής, είναι δυνατή η πρόοδος στη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην 
ΕΕ. Κάτι τέτοιο απαιτεί επίσης την πιο συντονισμένη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ 
στους διεθνείς οργανισμούς. Προτείνεται η δημιουργία μιας νέας επιτροπής,τηςη ΕΠΡ, στη 
βάση της Επιτροπής Ραδιοφάσματος και της Ομάδας Πολιτικής Ραδιοφάσματος, που θα 
βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ραδιοφάσματος στην ΕΕ.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) για την εξασφάλιση της αποδοτικής 
χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, 
περιλαμβανομένης και της 
μεγιστοποίησης του μερισμού 
ραδιοφάσματος, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μερισμός των ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να επιδιώκεται, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας.

Τροπολογία 25

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

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 διαθέσιμες στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές 
αναφέρονται στους εθνικούς πίνακες 
παραχώρησης συχνοτήτων και στους 
κανονισμούς της ΔΕΤ. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουδετερότητα των υπηρεσιών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι κανονισμοί της ΔΕΤ που προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να 
συνυπάρχουν στις διάφορες ζώνες.

Τροπολογία 26

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 

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος 
που προσδιορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία, όπως η ασφάλεια της 
ζωής, η προαγωγή της κοινωνικής, 
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στην εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση με 
το κοινοτικό δίκαιο, να προαχθεί η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας. 

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. en

Αιτιολόγηση

Η ερμηνεία των στόχων γενικού συμφέροντος σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να αφεθεί στην 
επικουρικότητα.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 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 
επικοινωνιώνσε συγκεκριμένη ζώνη 
μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου τούτο 
αιτιολογείται από την ανάγκη προστασίας 
υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή μόνο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και όχι σε άλλου είδους 
υπηρεσίες (μετεωρολογικές, επιστημονικές, στρατιωτικές κ.λπ.).

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[1η Ιανουαρίου 2010], τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή για επανεξέταση των περιορισμών 
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4.

1. Για πενταετή χρονική περίοδο από την 
[ημερομηνία μεταφοράς], τα κράτη μέλη 
μπορούν να μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
που έχουν χορηγηθεί πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία να μπορούν, για περίοδο όχι 
μικρότερη των πέντε ετών, να 
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή για επανεξέταση των 
περιορισμών των δικαιωμάτων τους 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 
4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να είναι αναγκαία η επανεξέταση για δικαιώματα των οποίων η ισχύς λήγει πριν 
από το τέλος της πενταετούς μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
έχει χορηγηθεί για την εκπλήρωση ειδικού 
στόχου γενικού συμφέροντος, η αίτηση 
επανεξέτασης μπορεί να γίνει μόνο σε 
σχέση με το μέρος των ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
του εν λόγω στόχου. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται περιττό 
για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου ως 
αποτέλεσμα του άρθρου 9 παράγραφοι 3 
και 4 επανεκχωρείται σύμφωνα με το 

2. Εφόσον ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 κάτοχος των δικαιωμάτων 
είναι πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
και το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
έχει χορηγηθεί για την εκπλήρωση ειδικού 
στόχου γενικού συμφέροντος, 
περιλαμβανομένης της προσφοράς 
υπηρεσιών ραδιοφωνικών εκπομπών, το 
δικαίωμα χρήσης του μέρους των 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητο για 
την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου
παραμένει αναλλοίωτο μέχρι τη λήξη της 
ισχύος του. Το μέρος των 
ραδιοσυχνοτήτων που καθίσταται περιττό 
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άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας για την 
αδειοδότηση.

για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου 
επανεκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφοι 3 και 4 και με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ 
(οδηγία για την αδειοδότηση).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, 
ακόμη και να τις διευρύνουν (π.χ. HDTV), και μετά την ψηφιακή μεταστροφή. Το μέρος του 
ψηφιακού φάσματος που δεν θα χρησιμοποιηθεί για την προσφορά ραδιοφωνικών εκπομπών 
πρέπει να ανακατανεμηθεί για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

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, εφόσον η μεταβίβαση ή η 
μίσθωση αυτή είναι σύμφωνη με τις 
εθνικές διαδικασίες και δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή της υπηρεσίας 
που προσφέρεται από αυτή τη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπορευσιμότητα δεν πρέπει να οδηγήσει σε ανισορροπίες όσον αφορά την ποικιλία των 
υπηρεσιών, ούτε και σε κερδοσκοπία. Ακόμη, δεν πρέπει να αγνοηθούν οι εθνικές διαδικασίες, 
εφόσον η διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει εθνική αρμοδιότητα.
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 β – 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 αρχή που είναι 
αρμόδια για εκχώρηση ραδιοφάσματος και 
τη δημοσίευση της πρόθεσης μιας 
επιχείρησης να μεταβιβάσει δικαιώματα 
χρήσης ραδιοφάσματος, καθώς και της 
ίδιας της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που 
η χρήση ραδιοσυχνοτήτων έχει 
εναρμονιστεί με εφαρμογή του άρθρου 9 γ
ή άλλων κοινοτικών μέτρων, κάθε τέτοια 
μεταβίβαση συμμορφώνεται με την εν 
λόγω εναρμονισμένη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνονται και κατά την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Η 
αναφορά στην απόφαση για το ραδιοφάσμα αντικαθίσταται με το άρθρο 9γ, στο οποίο 
περιλαμβάνονται κατά τρόπο συνεκτικό όλα τα μέτρα εναρμόνισης στον τομέα του 
ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) την εναρμόνιση των κανόνων που 
σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την 
αποδοτική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
Παραρτήματος Ι·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, για την επίτευξη συνεκτικότητας, όλα τα μέτρα εναρμόνισης στον τομέα της 
διαχείρισης του ραδιοφάσματος να συγκεντρωθούν, αντί να είναι μοιρασμένα σε δύο 
διαφορετικά νομικά πλαίσια (οδηγία πλαίσιο και απόφαση για το ραδιοφάσμα). 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 γ - παράγραφος 1 - στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α α) την εξασφάλιση της συντονισμένης 
και έγκαιρης παροχής πληροφοριών όσον 
αφορά την παραχώρηση, τη 
διαθεσιμότητα και τη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, για την επίτευξη συνεκτικότητας, όλα τα μέτρα εναρμόνισης στον τομέα της 
διαχείρισης του ραδιοφάσματος να συγκεντρωθούν, αντί να είναι μοιρασμένα σε δύο 
διαφορετικά νομικά πλαίσια (οδηγία πλαίσιο και απόφαση για το ραδιοφάσμα).

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες εναρμόνισης πρέπει να καλύπτουν την ταυτοποίηση των ζωνών και όχι απλώς 
τη διαδικασία προς τον σκοπό αυτόν. 

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οπιαδήποτε οριζόντια απόφαση για περαιτέρω εξαιρέσεις από αυτές τις αρχές όσον αφορά την 
ουδετερότητα των υπηρεσιών και της τεχνολογίας, πρέπει να λαμβάνεται με νομοθετική 
τροποποίηση.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
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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].

διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Κατά την 
υλοποίηση των διατάξεων των στοιχείων -
α) έως γ) της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
ΕΠΡ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΠΡ πρέπει να είναι η αρμόδια επιτροπή που θα συμβουλεύει την Επιτροπή για θέματα 
εναρμόνισης ραδιοφάσματος. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση 
τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

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. Με τα εκτελεστικά μέτρα 
μπορούν να χορηγούνται στην Αρχή 
ειδικές αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή 
των εν λόγω μέτρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αρχών όσον αφορά την τιμολόγηση πρέπει να είναι θέμα επικουρικότητας. 

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (11) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
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 επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία 
επείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 4.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συντοπισμός και μερισμός ευκολιών για 
παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

Συντοπισμός και μερισμός στοιχείων 
δικτύου και συναφών ευκολιών για 
παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "ευκολία" δεν περιγράφεται στο πλαίσιο, παρά μόνο η "συναφής ευκολία". Η από 
κοινού χρήση συναφών ευκολιών είναι σημαντική για την ανάπτυξη των επίγειων δικτύων σε 
περιοχές μικρής πυκνότητας πληθυσμού. Για να τονωθεί η ανάπτυξη δικτύων ινών, είναι 
αναγκαίο να επιτραπεί η επιβολή της από κοινού χρήσης ινών, καθώς και των συναφών 
εγκαταστάσεων, όπως οι υπάρχοντες αγωγοί ή νέοι αγωγοί που πρόκειται να εγκατασταθούν.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 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, 
καλωδιώσεων, ιστών, υψηλών 
κατασκευών στήριξης, κεραιών, αγωγών, 
φρεατίων και οδικών κυτίων σύνδεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τόπος της από κοινού χρήσης μπορεί να επιβληθεί στην καλωδίωση εντός και εκτός κτιρίων. 
Οι "υψηλές κατασκευές στήριξης" πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των συναφών 
ευκολιών στις οποίες μπορεί να επιβληθει η από κοινού χρήση (π.χ. ο πύργος του Άιφελ ή οι 
πύργοι υδραγωγείων).

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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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, 
αμερόληπτα και αναλογικά.

Or. en

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε παραβίαση 
της ασφάλειας ή της ακεραιότητας που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία 
δικτύων ή υπηρεσιών. 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε 
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν στην 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή κάθε παραβίαση 
της ασφάλειας ή της ακεραιότητας που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία 
δικτύων ή υπηρεσιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνήθως, αρμόδια για την ασφάλεια των δικτύων δεν είναι η ρυθμιστική αρχή για τις 
τηλεπικοινωνίες.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, η ενδιαφερόμενη εθνική
ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 
καθώς και την Αρχή. Σε περίπτωση που η 
αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον, η εθνική ρυθμιστική 
αρχή μπορεί να ενημερώνει το κοινό.

Κατά περίπτωση, η ενδιαφερόμενη 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τις 
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στα άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και την Επιτροπή. Σε 
περίπτωση που η αποκάλυψη της 
παραβίασης είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να ενημερώνει το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνήθως, αρμόδια για την ασφάλεια των δικτύων δεν είναι η ρυθμιστική αρχή για τις 
τηλεπικοινωνίες. Πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή και όχι ο BERT.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – 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 ανά 
εξάμηνο 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

Η υποβολή εκθέσεων ανά τρίμηνο είναι μάλλον υπερβολική.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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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 μπορεί να μπορεί να 
ενθαρρύνει τη διάδοση και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των αρμόδιων εθνικών 
αρχών και 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στον συντονισμό και την προώθηση της 
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλει δεσμευτικά μέτρα.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διαγράφεται η παράγραφος 3. Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα πλαίσιο σύγκλισης, θα ήταν χρήσιμο να μη διαγραφεί η παράγραφος 3 για τις 
πολλαπλασιαστικές συνέπειες.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 16 - στοιχείο δ - δεύτερη περίπτωση 
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 - παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3. Για επιτακτικούς 
λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία 
επείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 4.

Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία του επείγοντος δεν δικαιολογείται για τη λήψη τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (17) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εντός διετίας από προηγούμενη 
κοινοποίηση σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά·

(α) εντός τριετίας από προηγούμενη 
έναρξη εφαρμογής σχεδίου μέτρου που 
αναφέρεται στην εν λόγω αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διετής προθεσμία που προτείνεται για την αναθεώρηση της απόφασης αφήνει πολύ στενά 
περιθώρια. Η περίοδος ισχύος μιας απόφασης θα πρέπει να είναι μια τριετία από την έναρξη 
ισχύος της στο κράτος μέλος (και από την ημερομηνία κοινοποίησης).

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 
1, οι λέξεις 'ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2,' 
αντικαθίστανται από τις λέξεις 'να λάβει 
κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα'.

(α) Στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 
1, οι λέξεις "του άρθρου 22 παράγραφος 
2" αντικαθίστανται από τις λέξεις "του 
άρθρου 22 παράγραφος 3"· στη δεύτερη 
πρόταση, οι λέξεις 'ενεργώντας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 22 
παράγραφος 2,' αντικαθίστανται από τις 
λέξεις 'να λάβει κατάλληλα εκτελεστικά 
μέτρα'.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το αν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει εξουσίες ελέγχου θα πρέπει να 
λαμβάνεται από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4 
και 6 εκτελεστικά μέτρα που αποσκοπούν 
στην 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.

"6α. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους1, 
4 και 6 εκτελεστικά μέτρα που 
αποσκοπούν στην 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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 17 θα πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την 
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κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση 
τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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 του BERT, εάν υπάρχει, 
μπορεί να εκδώσει 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. en

Αιτιολόγηση

Οι συστάσεις θα επέτρεπαν στην Επιτροπή να προχωρεί χωρίς τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Επιπλέον, για να προσφέρεται η απαιτούμενη νομική βεβαιότητα χρειάζεται ένα 
δεσμευτικό μέσο.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η Επιτροπή εκδώσει σύσταση 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
ενεργεί σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου άρθρο 22 παράγραφος 2. 

Διαγράφεται

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. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον, η απαιτούμενη νομική βεβαιότητα στο πλαίσιο των μέτρων εναρμόνισης προσφέρεται 
μόνο με ένα δεσμευτικό μέσο.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή θεσπίζει δεσμευτικά 
μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
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.

3. Όταν η Επιτροπή θεσπίζει δεσμευτικά 
μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών·

(α) συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων, της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών 
και του ορισμού εθνικών υπο-αγορών ως 
απόρροια των διαφορετικών συνθηκών 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και παραπάνω, η ιδέα είναι να επικεντρωθεί η κανονιστική ρύθμιση μόνο εκεί όπου 
χρειάζεται.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 - παράγραφος 4 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) θέματα καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ 
μέρους τελικών χρηστών με αναπηρίες·

(c) θέματα καταναλωτών που δεν 
περιλαμβάνονται στην οδηγία 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία περί καθολικής υπηρεσίας), 
ιδιαίτερα δε η προσβασιμότητα σε 
υπηρεσίες και εξοπλισμό ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών εκ μέρους τελικών χρηστών 
με αναπηρίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο θέματα καταναλωτών που δεν καλύπτονται από την οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες 
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θα πρέπει να ρυθμίζονται με βάση το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19 - παράγραφος 4 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) λογιστική προβλεπόμενη από την 
κανονιστική ρύθμιση

(δ) λογιστική προβλεπόμενη από την 
κανονιστική ρύθμιση,
συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού 
του επενδυτικού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εναρμονισμένος υπολογισμός των επενδυτικών κινδύνων είναι αναγκαίος για την αποφυγή 
κανονιστικών ανωμαλιών όσον αφορά τους όρους ρυθμιζόμενης πρόσβασης μεταξύ των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 24α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Στο άρθρο 25 προστίθεται η 
επομένη παράγραφος 2:
'2. Η Επιτροπή, με τη βοήθεια του BERT, 
παρακολουθεί το επίπεδο του 
ανταγωνισμού στις ρυθμιζόμενες αγορές 
και αξιολογεί, κατά πόσο είναι όντως 
ανταγωνιστικές και αν είναι σκόπιμη η 
αναθεώρηση της σύστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15(1).’

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διατηρείται ενημερωμένος ο κατάλογος των σχετικών αγορών με βάση 
τακτικές αξιολογήσεις, ο δε κανονισμός να προσαρμόζεται στο επίπεδο του ουσιαστικού 
ανταγωνισμού στην αγορά.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 24 β (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 26, περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24β) Στο άρθρο 26 a προστίθεται νέα 
περίπτωση 8a:
"-απόφαση αριθ. 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."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάκληση της απόφασης για το ραδιοφάσμα και ενσωμάτωση των διατάξεών της στο Πλαίσιο, 
με σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένης πολιτικής προσέγγισης και συνεπούς αντιμετώπισης 
των μέτρων εναρμόνισης.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 26α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Προστίθεται νέο παράρτημα ΙΙα:
'Παράρτημα II a
Διαδικασία για τη διασφάλιση 
εναρμονισμένων συνθηκών φάσματος
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1. Για την ανάπτυξη των μέτρων 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο
9γ στοιχεία (-α) και (-αα), τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της
CEPT, όπως η εναρμόνιση της 
κατανομής ραδιοσυχνοτήτων και η 
διαθεσιμότητα πληροφοριών, η Επιτροπή  
αναθέτει εντολές στην CEPT, στις οποίες 
καθορίζει τα προς εκτέλεση καθήκοντα
και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Η 
Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2.
2. Με βάση το έργο που ολοκληρώνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή αποφασίζει αν οι συστάσεις της
CEPT πρέπει να ακολουθηθούν και, αν 
ναι, ποια θα είναι η προθεσμία για την 
υλοποίησή τους από τα κράτη μέλη. Οι 
αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, η Επιτροπή ενεργεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 22(3).
3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 3, αν 
η Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος 
θεωρεί ότι το έργο που επιτελείται με 
βάση εντολή εκδοθείσα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 δεν προχωρεί 
ικανοποιητικά ως προς το καθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα, ή αν οι συστάσεις της
CEPT δεν είναι αποδεκτές, η Επιτροπή 
μπορεί να λάβει, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 22(3), μέτρα για 
την επίτευξη των στόχων της εντολής.
4. Τα μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 μπορεί, κατά 
περίπτωση, να προβλέπουν ότι οι 
μεταβατικές περίοδοι και/ή οι συμφωνίες 
κατανομής του ραδιοφάσματος σε κράτος 
μέλος πρέπει να εγκρίνονται από την 
Επιτροπή, με συνεκτίμηση της ιδιαίτερης 
κατάστασης στο κράτος μέλος, με βάση 
τεκμηριωμένο αίτημα του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους και με 
την προϋπόθεση ότι η σχετική εξαίρεση 
δεν θα καθυστερήσει αναίτια την 
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υλοποίηση ούτε θα προκαλέσει 
αδικαιολόγητες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς 
του ανταγωνισμού ή το κανονιστικό 
πλαίσιο.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η ίδια μεθοδολογία για τη διασφάλιση εναρμονισμένων όρων για το φάσμα, όπως 
στην απόφαση περί ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών ή/και 
υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, βάσει 
καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη 
βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη διανομή 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου 
ρ/τ εκπομπών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων: 
πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και 
συναφείς ευκολίες, που μπορούν να 
αφορούν τη σύνδεση εξοπλισμού με 
σταθερά ή μη σταθερά μέσα 
(περιλαμβάνεται ιδίως η πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και 
υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή 
υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου)· 
πρόσβαση σε υλική υποδομή, που 
περιλαμβάνει κτίρια, αγωγούς και ιστούς· 
πρόσβαση σε συναφή συστήματα 
λογισμικού, που περιλαμβάνουν 
συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· 
πρόσβαση σε μετατροπή αριθμών ή σε 
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες 
λειτουργικές δυνατότητες· πρόσβαση σε 
σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για 

(α) "Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών 
ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, 
βάσει καθορισμένων όρων, σε 
αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων: 
πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και 
συναφείς ευκολίες, που μπορούν να 
αφορούν τη σύνδεση εξοπλισμού με 
σταθερά ή μη σταθερά μέσα 
(περιλαμβάνεται ιδίως η πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και 
υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή 
υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου)· 
πρόσβαση σε υλική υποδομή, που 
περιλαμβάνει κτίρια, αγωγούς και ιστούς· 
πρόσβαση σε συναφή συστήματα 
λογισμικού, που περιλαμβάνουν 
συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· 
πρόσβαση σε μετατροπή αριθμών ή σε 
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες 
λειτουργικές δυνατότητες· πρόσβαση σε 
σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για 
περιαγωγή· πρόσβαση σε συστήματα υπό 
όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής 
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περιαγωγή· πρόσβαση σε συστήματα υπό 
όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής 
τηλεόρασης· πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εικονικού δικτύου.

τηλεόρασης· πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εικονικού δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή αποφεύγεται η ρύθμιση θεμάτων περιεχομένου με τον κανονισμό, που θα 
άνοιγαν πολύ ευρύτερο πεδίο αντιδικίας (καλύπτονται ήδη με τις οδηγίες AVMS και 
eCommerce).

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 5(1),η πρώτη 
παράγραφος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
‘1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
ενεργώντας στο πλαίσιο της επίτευξης 
των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 
8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο) ενθαρρύνουν και, κατά 
περίπτωση, διασφαλίζουν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας, κατάλληλη 
πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς επίσης 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, 
ασκώντας την αρμοδιότητά τους με 
τρόπο που να προάγει την 
αποτελεσματικότητα, το βιώσιμο 
ανταγωνισμό και τη μεγιστοποίηση του 
οφέλους για τους τελικούς χρήστες, ’

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των στόχων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να συγκαταλέγεται η προαγωγή 
του ανταγωνισμού στην υποδομή.
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).’

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, 
αναλογικές και αμερόληπτες, και 
εφαρμόζονται με τη διαδικασία των 
άρθρων 6, 7 και 8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο).’

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη της εναλλακτικής διαδικασίας στην αρνησικυρία σε περίπτωση διορθωτικών 
μέτρων.

Τροπολογία 63

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο άρθρο 5 a προστίθεται νέα 
παράγραφος 2a:
“2α. Κατά την αξιολόγηση της 
αναλογικότητας των επιβαλλόμενων 
μέτρων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τις 
διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό και τους καταναλωτές στις 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές στα 
κράτη μέλη.’

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η γεωγραφική διαίρεση μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο για τη χαλάρωση ή την άρση 
νομοθετικών μέτρων, αλλά και για την αξιολόγηση της ισορροπίας των διορθωτικών μέτρων 
που λαμβάνουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι διαφορετικές συνθήκες των καταναλωτών 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του κατά πόσο θα μπορούσαν να 
οριστούν υπο-εθνικές αγορές.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπό το φως των εξελίξεων στην αγορά 
και την τεχνολογία, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα για την 
τροποποίηση του Παραρτήματος I. Τα 
μέτρα αυτά, που προβλέπονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3. Για λόγους επιτακτικής ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη 
διαδικασία επείγουσας ανάγκης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4.

2. Υπό το φως των εξελίξεων στην αγορά 
και την τεχνολογία, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα για την 
τροποποίηση του Παραρτήματος I. Τα 
μέτρα αυτά, που προβλέπονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – στοιχείο 6 αα (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:
‘2. Εφόσον, έπειτα από ανάλυση της 
αγοράς η οποία πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ο φορέας 
εκμετάλλευσης ορίζεται ως έχων 
σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, 
οι εθνικές κανονιστικές αρχές επιβάλλουν, 
κατά περίπτωση, τις υποχρεώσεις οι 
οποίες αναφέρονται στα άρθρα 9, έως13 
της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
7α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη της εναλλακτικής διαδικασίας στην αρνησικυρία σε περίπτωση διορθωτικών 
μέτρων.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στο 
παράρτημα II για την προσαρμογή του στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3. Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόζει τη διαδικασία κατεπείγοντος, 

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στο 
παράρτημα II για την προσαρμογή του στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3. Στην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί 
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στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 4. Στην εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η 
Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από την 
Αρχή.’

να επικουρείται από τον BERT.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση τέτοιων μέτρων.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - στοιχείο 8 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
‘(α) η τεχνική και οικονομική 
βιωσιμότητα της χρήσης ή της 
εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών, 
υπό το φως του ρυθμού ανάπτυξης και 
των πλεονεκτημάτων για τους 
καταναλωτές, λαμβανομένων υπόψη της 
φύσης και του τύπου διασύνδεσης και της 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
βιωσιμότητας των άλλων δυνατοτήτων 
ανάντη πρόσβασης·’

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός για την υποδομή, μολονότι συνιστά κύριο στόχο του παρόντος  μέτρου, πρέπει 
να αξιολογείται και με βάση το όφελος για τους καταναλωτές. Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να 
προωθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην αλυσίδα αξιοποίησης.
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Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 8 - στοιχείο β (β) (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται ως εξής:
‘(γ) η αρχική επένδυση του ιδιοκτήτη της 
ευκολίας, λαμβανομένων υπόψη της 
τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας 
του μερισμού της επένδυσης με άλλους 
φορείς εκμετάλλευσης που ζητούν 
πρόσβαση, και των κινδύνων που 
συνεπάγεται η πραγματοποίηση της 
επένδυσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον 
ορθό μερισμό της μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης που επωφελούνται από 
την πρόσβαση στις νέες αυτές ευκολίες·’

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ρητή αναφορά στην ανάγκη αξιολόγησης της δυνατότητας μερισμού των επενδύσεων 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη νέας υποδομής και, αν τούτο είναι 
αδύνατο, μερισμού των επενδυτικών κινδύνων μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν την 
υποδομή.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - στοιχείο 8 - στοιχείο β (γ) (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
‘(δ) η ανάγκη μακροπρόθεσμης 
διασφάλισης του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την υποδομή·’
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός για την υποδομή συνιστά αποτελεσματικό μέσο για τη μακροπρόθεσμη 
διασφάλιση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 8α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το άρθρο 13, παράγραφος 1, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
‘1. Η εθνική κανονιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την 
παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης και/ή 
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η 
ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η 
έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού 
σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις 
τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να 
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των 
τελικών χρηστών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τις επενδύσεις 
που έχει πραγματοποιήσει ο φορέας 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν εύλογο 
ποσοστό απόδοσης του επενδυθέντος 
κεφαλαίου, λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών κινδύνων και του κατάλληλου 
μερισμού τους μεταξύ όλων των μερών 
που επωφελούνται από την πρόσβαση στη 
διασύνδεση.’
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ρητή αναφορά στην ανάγκη αξιολόγησης της δυνατότητας μερισμού των επενδύσεων 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη νέας υποδομής και, αν τούτο είναι 
αδύνατο, μερισμού των επενδυτικών κινδύνων μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν την 
υποδομή.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (10) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 14 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α, παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, και 
το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται για την έγκριση των μέτρων που προτείνονται στην 
οδηγία περί πρόσβασης.

Τροπολογία 72

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από την χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, αλλά 
περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης των εν 

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων με βάση γενική άδεια. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
μεμονωμένα δικαιώματα με σκοπό:
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λόγω ραδιοσυχνοτήτων στην γενική 
άδεια, εκτός εάν είναι δικαιολογημένη η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων με 
σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι γενικές άδειες μπορεί να προσφέρουν βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα όταν 
αναπτυχθεί η τεχνολογία, η χορήγηση μεμονωμένων αδειών θα εξακολουθήσει να είναι η 
συνήθης διαδικασία διάθεσης φάσματος.

Τροπολογία 73

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος.

(β) την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού 
συμφέροντος που καθορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία και είναι σύμφωνοι με 
την κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, πώς ορίζονται αυτοί οι στόχοι γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

'(αα) διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης 
του φάσματος· ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτιστοποίηση της χρήσης του σπάνιου αυτού πόρου θα πρέπει επίσης να αποτελεί γενική 
αρχή για την κατανομή του φάσματος. 

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3 
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο αβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) τη συμμόρφωση με περιορισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 6α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση ραδιοφάσματος θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους περιορισμούς που 
επιβάλλονται με βάση μέτρα εναρμόνισης που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6α.

Τροπολογία 76

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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, 

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων και 
διαδικασιών που θεσπίζονται 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 
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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.

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 μπορεί σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να μην είναι ανοικτές, σε 
περιπτώσεις 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.

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 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.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 8 
και 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο). Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
επίσης ότι δεν στρεβλώνεται ο 
ανταγωνισμός ως αποτέλεσμα 
οποιασδήποτε μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς 
αυτούς να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
όπως περιορισμό, κατάργηση ή υποχρέωση 
πώλησης ενός δικαιώματος χρήσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διαθέτουν όλες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αρμοδιότητες στο πεδίο του φάσματος. Το 
άρθρο 8 θα πρέπει να αναφέρεται, διότι καθορίζει τους πολιτικούς στόχους του πλαισίου.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 9 α (νέο) - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση γενικών αδειών αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο. Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν θα 
πρέπει να εξεταστεί η λήψη μέτρων εναρμόνισης. 

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α (νέο), παράγραφος 1, στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) για την πρόβλεψη τροποποίησης ή 
κατάργησης αδειών ή δικαιωμάτων 
χρήσης και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο σημείο (δ)·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση γενικών αδειών αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο. Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν θα 



PE398.542v02-00 60/69 PR\720897EL.doc

EL

πρέπει να εξεταστεί η λήψη μέτρων εναρμόνισης.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α (νέο) - παράγραφος 1 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ για την εκχώρηση δικαιωμάτων θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ειδική νομοθετική πρόταση και όχι επιτροπολογία.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6α (νέο), παράγραφος 1 -δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) έως δ) και στ), τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 14α παράγραφος 4.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6α (εναρμόνιση) θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η διαδικασία επείγοντος δεν δικαιολογείται 
για την έγκριση τέτοιων μέτρων. 

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β Διαγράφεται
Κοινή διαδικασία επιλογής για χορήγηση 
δικαιωμάτων
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 [..]. 
Στις περιπτώσεις αυτές στο μέτρο 
καθορίζεται η χρονική περίοδος εντός 
της οποίας η Αρχή ολοκληρώνει την 
επιλογή, την διαδικασία, τους 
εφαρμοστέους κανόνες και όρους για την 
επιλογή, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά 
με ενδεχόμενες επιβαρύνσεις και τέλη που 
θα επιβληθούν στους κατόχους 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
ή/και αριθμών, με σκοπό την εξασφάλιση 
βέλτιστης χρήσης πόρων ραδιοφάσματος 
ή αριθμοδότησης. Η διαδικασία επιλογής 
είναι ανοικτή, διαφανής, αμερόληπτη και 
αντικειμενική.
2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρο για την επιλογή των επιχειρήσεων 
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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

Οι διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ για την εκχώρηση δικαιωμάτων θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ειδική νομοθετική πρόταση και όχι επιτροπολογία.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 7
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το άρθρο 8 καταργείται. Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο και η διατύπωση του παρόντος άρθρου είναι ικανοποιητικά.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο (8) – στοιχείο δ)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 2, 3 
και 5 του παρόντος άρθρου, εάν η αρμόδια 
αρχή έχει αποδείξεις ότι η παράβαση των 

6. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 2, 3 
και 5 του παρόντος άρθρου, εάν η αρμόδια 
αρχή έχει αποδείξεις ότι η παράβαση των 
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όρων της γενικής άδειας, των δικαιωμάτων 
χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια υγεία ή ότι θα προξενήσει σοβαρά 
οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε 
άλλους παρόχους ή σε χρήστες δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά 
μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, 
πριν από τη λήψη τελικής απόφασης. Στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν 
συνεχεία εύλογη δυνατότητα να εκθέσει 
την άποψή της και να προτείνει 
επανορθωτικά μέτρα. Κατά περίπτωση, η 
σχετική αρχή μπορεί να επιβεβαιώνει τα 
προσωρινά μέτρα, τα οποία ισχύουν για 
χρονική περίοδο 3 μηνών το πολύ.’

όρων της γενικής άδειας, των δικαιωμάτων 
χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια υγεία ή ότι θα προξενήσει σοβαρά 
οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε 
άλλους παρόχους ή σε χρήστες δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή 
άλλους χρήστες του ραδιοφάσματος, 
μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά 
μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, 
πριν από τη λήψη τελικής απόφασης. Στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν 
συνεχεία εύλογη δυνατότητα να εκθέσει 
την άποψή της και να προτείνει 
επανορθωτικά μέτρα. Κατά περίπτωση, η 
σχετική αρχή μπορεί να επιβεβαιώνει τα 
προσωρινά μέτρα, τα οποία ισχύουν για 
χρονική περίοδο 3 μηνών το πολύ.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προσωρινά μέτρα σε περίπτωση τέτοιου προβλήματος πρέπει να προστατεύουν όλους τους 
χρήστες του φάσματος.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 11
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 14α (νέο), παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όποτε γίνεται μνεία της παρούσας 
παραγράφου, θα ισχύουν το άρθρο 5α, 
παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το άρθρο 7 
της Απόφασης 1999/468/ΕΚ, σε ό,τι 
αφορά τις διατάξεις του άρθρου 8 της εν 
λόγω Απόφασης.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο τύπος των μέτρων επιτροπολογίας που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία περί 
αδειοδότησης δεν δικαιολογεί την εφαρμογή της διαδικασίας επείγοντος.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
Το φάσμα, όπως και οι άλλοι φυσικοί πόροι (ήλιος, νερό, αέρας) είναι δημόσιο αγαθό· οι 
μηχανισμοί της αγοράς, μολονότι συνιστούν αποτελεσματικά μέσα για την επίτευξη 
βέλτιστης οικονομικής αξίας (δημόσιας και ιδιωτικής), δεν μπορούν από μόνοι τους να 
εξυπηρετήσουν το γενικό συμφέρον και να παράσχουν τα δημόσια αγαθά που είναι αναγκαία 
για την επίτευξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους. Απαιτείται συνεπώς μια 
συνδυασμένη προσέγγιση πολιτικής και αγοράς. 

1.1 Συμβιβασμός στόχων ευελιξίας (ουδετερότητα υπηρεσιών και τεχνολογίας, εμπόριο, 
κ.λπ.) και εναρμόνισης 
Για την ουσιαστική αξιοποίηση του σπάνιου αυτού πόρου απαιτούνται καλύτερος 
συντονισμός και μεγαλύτερη ευελιξία. Θα πρέπει ωστόσο να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας και του βαθμού εναρμόνισης που απαιτείται επίσης για την 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας του φάσματος στην εσωτερική αγορά (δηλ. καθορισμός 
συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων για συγκεκριμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες όπως  
GSM, UMTS, MCA και MSS).

Η ανάπτυξη ενός απόλυτου “χρονοδιαγράμματος εναρμόνισης” (ολοκληρωτική προσέγγιση 
διοίκησης και ελέγχου) είναι ασύμβατη με ένα “ιδεαλιστικό” καθεστώς ουδετερότητας 
(ολοκληρωτική προσέγγιση αγοράς). Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι προτιμότερο ένα μικτό 
καθεστώς διαχείρισης του φάσματος, με βάση ισόρροπους συνδυασμούς επιλογών (έκταση 
της εναρμόνισης έναντι ουδετερότητας των υπηρεσιών, τυποποίηση έναντι τεχνολογικής 
ουδετερότητας, τρόποι κατανομής του φάσματος). 

Φαίνεται ρεαλιστική και προτιμότερη η σταδιακή και όχι ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του 
φάσματος: 

 Η μη ανάμιξη καθώς και η συμβατότητα με τους κανονισμούς της ITU για το 
ραδιοφάσμα θα πρέπει να αποτελούν προαπαιτούμενα για τις πραγματοποιούμενες 
μεταρρυθμίσεις· 

 η εμβέλεια και η φύση της υπηρεσίας και η τεχνολογική ουδετερότητα θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα προς τους ορισμούς της ITU·

  η τεχνολογική ουδετερότητα θα πρέπει να επιδιωχθεί με σαφείς κανόνες για τη 
διαλειτουργικότητα και σε συνθήκες που να επιτρέπουν την επιβολή προτύπων· 

 Η ουδετερότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να νοείται ότι καλύπτει μόνο τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών πινάκων κατανομής 
συχνοτήτων και των κανονισμών της ITU· 

 Το εμπόριο του φάσματος θα πρέπει να γίνεται σε προαιρετική βάση και να 
συμμορφώνεται στην πρωταρχική χρήση της εκάστοτε ζώνης συχνοτήτων· 

 οι γενικές εγκρίσεις θα πρέπει να παραμείνουν διαχειρίσιμη αρχή, θα μπορούσαν δε να 
αναπτυχθούν αν υπάρξει ζήτηση, αν και είναι γεγονός ότι οι περισσότερες εγκρίσεις 
αφορούν μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης· 
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 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του φάσματος και να 
επιβάλλουν στο πλαίσιο αυτό τη μείωση, την απόσυρση ή την πώληση 
ραδιοσυχνοτήτων σε περίπτωση ανεπαρκούς αξιοποίησης· 

 Θα πρέπει να εναρμονιστεί μεγαλύτερο μέρος του φάσματος που εξαιρείται από την 
αδειοδότηση, στη βάση της μη παρεμβολής 

1.2 Ενισχυμένος συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής 
Το φάσμα δεν αναγνωρίζει σύνορα. Για την αποτελεσματική χρήση του φάσματος στα κράτη 
μέλη απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών. 

Μολονότι η διαχείριση του φάσματος παραμένει εθνική αρμοδιότητα, μόνο μια προσέγγιση 
σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζει την ουσιαστική προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Όπως και στην περίπτωση τη εμπορικής πολιτικής, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή εξουσία για τη διεξαγωγή διεθνών διαπραγματεύσεων με βάση 
σαφή εντολή από τους συννομοθέτες της ΕΕ.

1.3 Το ψηφιακό μέρισμα 
Το ζήτημα του ψηφιακού μερίσματος επιβάλλει άμεση πολιτική απόκριση· δεν μπορούμε να 
περιμένουμε να τεθούν σε ισχύ οι μεταρρυθμιστικές οδηγίες. Η βασική κατευθυντήρια αρχή 
σχετικά με την κατανομή του φάσματος που ελευθερώνεται από τη μετάβαση θα πρέπει να 
εστιάζεται στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία (καλύτερη δημόσια υπηρεσία, 
ασύρματη ευρυζωνικότητα για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, ανάπτυξη και απασχόληση, 
κ.λπ.) και όχι απλώς στην αύξηση των δημόσιων εσόδων. Απαιτείται συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου: ν

 α διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους 
οφέλους για τον προσδιορισμό της κατάλληλης κατανομής του φάσματος· 

 να αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία για την ανάλυση κόστους οφέλους· 

 να προσδιοριστούν οι ζώνες συχνοτήτων που θα μπορούσαν να εναρμονιστούν για την 
παροχή επακριβώς καθορισμένων πανευρωπαϊκών ή διαλειτουργικών υπηρεσιών σε 
επίπεδο ΕΕ ή την προώθηση της αποτελεσματικής αξιοποίησης και του κοινωνικού 
οφέλους· 

 να προταθεί, κατά περίπτωση, δεσμευτική νομοθεσία για την εναρμόνιση των 
υπηρεσιών αυτών.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η συνεπής εφαρμογή του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες είναι αποφασιστικής σημασίας για 
την επίτευξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών και μιας ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνίας της πληροφορίας προς 
όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. 

Η τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της Επιτροπής (“θεματοφύλακα” για τον ορισμό 
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αγορών και το χαρακτηρισμό της σημαντικής ισχύος στην αγορά) και των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών (που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο) έχει 
λειτουργήσει αρκετά καλά. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συνέπειας, τόσο για 
τις εθνικές αποφάσεις με αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά όσο και για την εφαρμογή 
επανορθωτικών μέτρων.

2.1 Εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
Για  τη συνεπή εφαρμογή απαιτείται, πρώτα και κύρια, η ύπαρξη ανεξάρτητης και επαρκώς 
στελεχωμένης εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση για τις 
διατάξεις περί ανεξαρτησίας που προτείνει η Επιτροπή και υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να 
υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση από αυτές κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. 

Για ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτείται επίσης η ύπαρξη εξειδικευμένων 
οργάνων και αποτελεσματικών μηχανισμών προσφυγής (δηλ. εύλογων χρονικών περιθωρίων 
για τη λήψη αποφάσεων) προκειμένου να προλαμβάνεται η κατάχρηση των μηχανισμών 
προσφυγής. Τα όργανα προσφυγής θα πρέπει επίσης να μπορούν να συμβουλεύονται τον 
BERT για υποθέσεις με αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά.

2.2 Συνεπής εφαρμογή μέσω αποτελεσματικής συρρύθμισης 
Το καταλληλότερο μέσο για τη διασφάλιση συνέπειας και αποτελεσματικότητας σε ένα 
σύστημα κατανεμημένων αρμοδιοτήτων είναι η συρρύθμιση. Μόνο με μια τέτοια 
συνεργατική προσέγγιση μεταξύ Επιτροπής και εθνικών ρυθμιστικών αρχών μπορούν να 
επιτευχθούν αποτελέσματα χωρίς να αλλοιωθεί η λεπτή διοργανική ισορροπία δυνάμεων ούτε 
να υπονομευτούν τα στοιχεία επικουρικότητας του κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναλάβει ρόλο μάλλον διαιτητή και διευκολυντή παρά δικαστή ή τιμωρού.

Ο νέος αυτός συρρυθμιστικός ρόλος θα πρέπει όχι να υπονομεύει αλλά να συμπληρώνει το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής να καθορίζει το περιεχόμενο της συρρύθμισης και να 
προτείνει δεσμευτική νομοθεσία στους συννομοθέτες για την επίλυση προβλημάτων 
συνέπειας.

2.2.1 Επανορθωτικά μέτρα 
Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία επίλυσης διαφορών και όχι μηχανισμός 
αρνησικυρίας, με τη ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, της Επιτροπής, 
των επιμέρους εθνικών ρυθμιστικών αρχών, του BERT και των εμπλεκομένων, για την 
αναζήτηση λύσεων όσον αφορά την επιβολή επανορθωτικών μέτρων.
Ο εισηγητής υποβάλλει με την τροπολογία 17  εναλλακτική διαδικασία για τη συνεπή 
εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων. Η διαδικασία βασίζεται στην αρχή ότι μόνο αν η 
Επιτροπή και ο BERT (ενεργώντας με απλή πλειοψηφία) συμφωνήσουν ότι το προτεινόμενο 
επανορθωτικό μέτρο δεν είναι κατάλληλο, μπορεί η Επιτροπή να λάβει αιτιολογημένη 
απόφαση με την οποία να ζητεί από την εθνική ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει το σχέδιο 
μέτρου. Ο λειτουργικός διαχωρισμός αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα, λόγω του γεγονότος ότι είναι 
από τη φύση του εκτενής, και η Επιτροπή πρέπει να συμφωνεί με τον BERT ότι τούτο 
αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό επανορθωτικό μέτρο, προκειμένου η ενδιαφερόμενη 
εθνική ρυθμιστική αρχή να είναι σε θέση να τον επιβάλει.

3. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
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Χωρίς να παραγνωρίζεται ο μεταβατικός χαρακτήρας της εκ των προτέρων ρύθμισης, 
χρειάζεται μια σταδιακή προσέγγιση στη ρύθμιση, με την κατάργηση νομοθετικών μέτρων 
μόνο εάν και όταν οι αγορές καταστούν πραγματικά ανταγωνιστικές. Από την άποψη αυτή, η 
θέσπιση ρήτρας υπό όρους αναθεώρησης (που επιβάλλει στην Επιτροπή τη διαρκή 
παρακολούθηση του επίπέδου του ανταγωνισμού των ρυθμιζόμενων αγορών και τη 
διεξαγωγή περιοδικών αναθεωρήσεων) μπορεί να συνιστά κατάλληλη προσέγγιση. 

Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν στον 
ανταγωνισμό οι νέες τεχνολογίες πρόσβασης (δίκτυα ινών), οι οποίες ενδέχεται να 
απαιτήσουν κατάλληλα μεθοδολογικά και ρυθμιστικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διατήρηση του ανταγωνισμού στις νέες αυτές αγορές και, παράλληλα, να προσφερθούν 
κατάλληλα κίνητρα για την ανάπτυξη των νέων αυτών δικτύων. Η Επιτροπή καλείται, στο 
πλαίσιο αυτό, να λάβει δεόντως υπόψη τον πολιτικό διάλογο σχετικά με τα νέα αυτά δίκτυα 
πρόσβασης και να προσαρμόσει ανάλογα τυχόν σχετικές συστάσεις. 

3.1 Υπο-εθνικές αγορές 
Για την άρση των ρυθμίσεων όπου είναι πια περιττές, χρειάζεται μια λεπτομερέστερη 
προσέγγιση στις αναλύσεις αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπο-εθνικών αγορών. Οι 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις θα μπορούσαν να αίρονται σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ο 
ανταγωνισμός θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει με επιτυχία και, αντίστροφα, να επαναφέρονται ή 
να ενισχύονται σε μη ανταγωνιστικές περιοχές σε αγορές που θεωρούνται ανταγωνιστικές 
εθνικό επίπεδο. Τούτο θα μπορούσε να εξαλείψει τον κίνδυνο διασταυρούμενων επιδοτήσεων 
μεταξύ μη ανταγωνιστικών και ανταγωνιστικών περιοχών, από τους κυρίαρχους φορείς 
εκμετάλλευσης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτή 
στις αναλύσεις αγοράς τους.

4. ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί η πρόσβαση επόμενης γενιάς, καθώς επίσης το φάσμα, 
αποτελούν τα δύο σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
σήμερα. Αν ληφθούν υπόψη στις οδηγίες προσφέρεται πλήρης εποπτεία του τομέα, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνέπεια των επενδύσεων.
Τα δίκτυα ινών προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα από άλλες τεχνολογίες 
μεταφοράς δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες. Η νέα αυτή τεχνολογική πραγματικότητα 
επιβάλλει την αναθεώρηση και προσαρμογή της τρέχουσας ρύθμισης των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με τον τριπλό στόχο της προώθησης των επενδύσεων (τόσο από τους 
υπάρχοντες όσο και από νέους επενδυτές), της διασφάλισης του ανταγωνισμού και των 
επιλογών για τους καταναλωτές, και της μεγαλύτερης δυνατής  επιτάχυνσης της ανάπτυξης 
σε ολόκληρη την επικράτεια (και όχι μόνο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές). 

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι ο ανταγωνισμός στο σύνολο της υποδομής (παράλληλα δίκτυα 
πρόσβασης ινών, υψηλής ταχύτητας) είναι προτιμότερος και θα πρέπει συνεπώς να επιδιωχθεί 
ως κύριος στόχος, η ανάπτυξη αυτή δεν θα είναι πιθανώς δυνατή ή οικονομική σε όλες τις 
χώρες ή όλες τις γεωγραφικές περιοχές των διαφόρων χωρών, όπως δείχνει ο σημερινός 
βαθμός ανάπτυξης ανταγωνιστικών δικτύων. Όπου τούτο δεν είναι εφικτό, θα χρειαστεί μια 
προσέγγιση ανοικτού δικτύου που να ευνοεί τις καταμερισμένες επενδύσεις και, εν ανάγκη, 
να επιβάλλει την ισότιμη πρόσβαση για όλους. Αν δεν είναι εφικτός ο καταμερισμός, η 
ρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο επενδυτικός κίνδυνος κατανέμεται κατάλληλα σε 
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όλους τους φορείς που έχουν πρόσβαση.
Συνοψίζοντας, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικά μέσα για την 
επιδίωξη του ανταγωνισμού, των επενδύσεων και του οφέλους για τους καταναλωτές. Τούτο 
θα μπορούσε να συνεπάγεται, ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνισμού στην περιοχή, θέσπιση 
υποχρέωσης για μερισμό της καλωδίωσης των κτιρίων, επιβολή πρόσβασης σε παθητική 
υποδομή (όπως πρόσβαση σε αγωγούς, ιστούς και δικαιώματα πρόσβασης και εσωτερική 
καλωδίωση) και  ευκολίες οπισθόζευξης, προώθηση κοινών επενδύσεων και χρήση 
συγκέντρωσης της ζήτησης ή επέκτασης του διαχωρισμού στα νέα αυτά δίκτυα.


