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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

***III 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 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις 
ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών 
ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0762),

– 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 (C6-0452/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A6-0000/2009),

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 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με την απόφαση 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 (εφεξής απόφαση 
για το ραδιοφάσμα) παρέχεται στην 
Επιτροπή η δυνατότητα να θεσπίσει 
τεχνικά μέτρα για τη διάθεση και 
αποδοτική χρήση του φάσματος 

διαγράφεται
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ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ σχετικά με το ραδιοφάσμα διαγράφεται, διότι η 
εφαρμογή της θα σήμαινε πως οι όποιες μελλοντικές τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία θα 
γίνονταν χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αποτελεσματικό 
έλεγχο.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όπως ζήτησε η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων 
και Τηλεπικοινωνιών (εφεξής CEPT) 
εκπόνησε τεχνικές εκθέσεις που 
αποδεικνύουν ότι το UMTS θα μπορούσε 
να συνυπάρχει με το GSM στη ζώνη των 
900 MHz, συμπεριλαμβανομένης της 
λεγόμενης ζώνης επέκτασης (880-890 
MHz και 925-935 MHz). Οι ζώνες των 
880-915 MHz και των 925-960 MHz 
πρέπει επομένως να ανοίξουν στο UMTS, 
ένα σύστημα που μπορεί να συνυπάρχει με 
το GSM, καθώς και σε άλλα συστήματα, 
μόλις αποδειχθεί ότι μπορούν να 
συνυπάρχουν με το GSM σύμφωνα με τη 
διαδικασία της απόφασης για το 
ραδιοφάσμα σχετικά με τη θέσπιση 
εναρμονισμένων όρων για τη διάθεση και 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.

(8) Όπως ζήτησε η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων 
και Τηλεπικοινωνιών (εφεξής CEPT) 
εκπόνησε τεχνικές εκθέσεις που 
αποδεικνύουν ότι το UMTS θα μπορούσε 
να συνυπάρχει με το GSM στη ζώνη των 
900 MHz, συμπεριλαμβανομένης της 
λεγόμενης ζώνης επέκτασης (880-890 
MHz και 925-935 MHz). Οι ζώνες των 
880-915 MHz και των 925-960 MHz 
πρέπει επομένως να ανοίξουν στο UMTS, 
ένα σύστημα που μπορεί να συνυπάρχει με 
το GSM.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην απόφαση σχετικά με το ραδιοφάσμα διαγράφεται, σε συμφωνία με την 
προηγούμενη τροπολογία.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία στη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος, καθώς 
και η δυνατότητα πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη των στόχων της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Συνεπώς, η ζώνη των 900 
MHz πρέπει να είναι ανοικτή σε άλλα 
συστήματα για την προσφορά άλλων 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας υπηρεσιών, 
μόλις αποδεικνύεται ότι αυτά μπορούν να 
συνυπάρχουν με τα συστήματα GPS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα της ζώνης των 900 MHz σε άλλες τεχνολογίες και υπηρεσίες που είναι συμβατές με 
την τρέχουσα χρήση της θα βοηθήσει ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοτικότερη και περισσότερο 
ευέλικτη χρήση των συχνοτήτων αυτών, με αποτέλεσμα την προσφορά περισσότερων και
καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η δέσμευση ραδιοφάσματος για 
συγκεκριμένες τεχνολογίες και υπηρεσίες 
αποτελεί εξαίρεση από τις αρχές της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και της 
ουδετερότητας των υπηρεσιών και, 
επιπλέον, περιορίζει την ελευθερία 
επιλογής προσφερόμενης υπηρεσίας ή 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Κάθε 
πρόταση για την εναρμόνιση της 
προσφοράς ραδιοφάσματος στη ζώνη 
των 900 MHz για επίγεια συστήματα 
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διάφορα των GSM και UMTS πρέπει να 
διέπεται από διαφάνεια και να υπόκειται 
στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θεσπίζει τις αρχές της τεχνολογικής 
ουδετερότητας και της ουδετερότητας των υπηρεσιών. Κάθε παρέκκλιση από τις αρχές αυτές, 
όπως στην περίπτωση της εναρμόνισης ορισμένων ζωνών για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες, πρέπει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό 
έλεγχο.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η χρήση μιας διαδικασίας επιτροπολογίας σύμφωνης προς την απόφαση 
1999/468/ΕΚ για την έγκριση μέτρων εναρμόνισης με στόχο να επιτραπεί η χρήση της ζώνης 
των 900 MHz και από νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9δ) Θα πρέπει, ιδίως, να δοθεί στην 
Επιτροπή η δυνατότητα να εγκρίνει
μέτρα εφαρμογής σε σχέση με την 
εναρμόνιση των ζωνών σε άλλα επίγεια 
συστήματα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής εμβέλειας και αφορούν τη 
συμπλήρωση της οδηγίας με την 
προσθήκη νέων μη ουσιαστικών 
στοιχείων, πρέπει να θεσπισθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επιτροπολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για τις αποφάσεις εναρμόνισης πρέπει να 
είναι εκείνη της ρυθμιστικής διαδικασίας με έλεγχο, εφόσον πρόκειται για μέτρα γενικής 
εμβέλειας, που προσθέτουν νέα στοιχεία στην οδηγία, και δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή 
είναι η μόνη που εξασφαλίζει τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο των αποφάσεων της 
Επιτροπής, σε ένα πεδίο όπου η Επιτροπή διαθέτει ευρύ περιθώριο κινήσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία αριθ. 87/372/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες τις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 880-915 MHz 
και των 925-960 MHz για συστήματα 
GSM και για συστήματα UMTS, καθώς 
και για άλλα επίγεια συστήματα ικανά να 
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών τα οποία μπορούν να 
συνυπάρχουν με συστήματα GSM, 

1. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες τις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 880-915 MHz 
και των 925-960 MHz για συστήματα 
GSM και για συστήματα UMTS.
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σύμφωνα με τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
απόφασης αριθ. 676/2002/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται διάκριση μεταξύ του σκοπού της παρούσας οδηγίας (να γίνει διαθέσιμη η ζώνη των 900 
MHz στην τεχνολογία UMTS) και, στην παράγραφο 1α, του πρόσθετου σκοπού να γίνει αυτό το 
νομικό μέσο επαρκώς ευέλικτο ώστε να επιτρέπει και νέες χρήσεις στο μέλλον.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία αριθ. 87/372/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθιστούν διαθέσιμες τις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων των 880-915 MHz και 
των 925-960 MHz για άλλα επίγεια 
συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που μπορούν 
να συνυπάρχουν με συστήματα GSM.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται διάκριση μεταξύ του σκοπού της παρούσας οδηγίας (να γίνει διαθέσιμη η ζώνη των 900 
MHz στην τεχνολογία UMTS) και, στην παράγραφο 1α, του πρόσθετου σκοπού να γίνει αυτό το 
νομικό μέσο επαρκώς ευέλικτο ώστε να επιτρέπει και νέες χρήσεις στο μέλλον.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία αριθ. 87/372/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για τους σκοπούς της εναρμόνισης 
της διάθεσης των ζωνών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και σε 
άλλα επίγεια συστήματα, η Επιτροπή 
εκδίδει εντολές προς την CEPT όπου 
περιγράφονται τα προς εκτέλεση 
καθήκοντα και το χρονοδιάγραμμα για 
την εκτέλεσή τους. Η Επιτροπή ενεργεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
3α, παράγραφος 2.
Στη βάση των εργασιών που έχουν 
ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει μέτρα για την 
εφαρμογή της εναρμόνισης σύμφωνα με 
τη διαδικασία στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 3α, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία αριθ. 87/372/ΕΟΚ
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:
Άρθρο 3 α
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Διαδικασία της επιτροπής 
ραδιοφάσματος

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή ραδιοφάσματος στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
της απόφασης 676/2002/ΕΚ.
2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.
3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5α, 
παράγραφοι 1 έως 4, και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται μια αναφορά στα άρθρα της απόφασης για την επιτροπολογία που αντιστοιχούν 
στη συμβουλευτική διαδικασία και στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Με στόχο την 
απλοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών, δεν προτείνεται η δημιουργία μιας νέας 
επιτροπής, αλλά η ανάθεση των καθηκόντων αυτών στην επιτροπή που δημιουργήθηκε με την 
απόφαση για το ραδιοφάσμα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ύπαρξη μιας αποδοτικής πολιτικής για το ραδιοφάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί 
ευέλικτη και συντονισμένη διαχείριση εκ μέρους των κρατών μελών και την εναρμόνιση των 
συχνοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο, όταν αυτό απαιτείται για λόγους οικονομιών κλίμακας και 
διαλειτουργικότητας συσκευών και υπηρεσιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε να 
διασφαλίζεται η προσφορά των μέγιστων δυνατών κοινωνικών και οικονομικών 
πλεονεκτημάτων από έναν σπάνιο δημόσιο πόρο, δηλαδή την επίτευξη χαμηλότερου 
λειτουργικού κόστους, τη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών για τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την προσφορά περισσότερων και καλύτερων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τη βελτίωση των δημόσιών 
υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπό εξέταση νομοθετική πρόταση έχει ως στόχο να διευρύνει τη χρήση 
της ζώνης των 900 MHz, επιτρέποντας τη χρήση της από την τεχνολογία UMTS, η οποία 
προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητας, μαζί με την τεχνολογία κινητών επικοινωνιών GSM. Οι 
τεχνικές μελέτες που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (CEPT) επιβεβαιώνουν ότι οι δύο αυτές τεχνολογίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη ζώνη χωρίς προβλήματα παρεμβολών.

Μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών παρατηρείται επίσης μια 
σύμπτωση απόψεων όσον αφορά την επείγουσα ανάγκη να επιτραπεί αυτή η νέα χρήση της 
συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων, εφόσον θα τους επιτρέψει να μειώσουν το κόστος της 
ανάπτυξης υποδομών UMTS και να προσφέρουν πιο καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες 
τους σε χαμηλότερες τιμές. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αποφασίσει 
να επιτρέψουν τη χρήση της ζώνης αυτής για τεχνολογίες UMTS και περιμένουν την 
απόφαση της Κοινότητας ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους με πλήρη νομική 
κάλυψη.

Από την άποψη αυτή, η εισηγήτρια δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει τη σκοπιμότητα αυτής 
της νέας χρήσης, με στόχο την προσφορά περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών κινητών 
τηλεπικοινωνιών στους πολίτες σε χαμηλότερες τιμές, μέσω μιας νομοθετικής τροπολογίας, 
κατά τρόπο απολύτως διαφανή και μετά από δημόσια διαβούλευση.

Η εισηγήτρια εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, μετά από την 
απόρριψη από το Κοινοβούλιο της αρχικής πρότασης της Επιτροπής για την κατάργηση της 
ισχύουσας οδηγίας και τη ρύθμιση του θέματός της, δηλαδή της χρήσης της ζώνης των 900 
MHz, με μια απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με μια διαδικασία επιτροπολογίας, η 
Επιτροπή τροποποίησε την αρχική θέση της και προτείνει τώρα μια νομοθετική διαδικασία. 
Αποκαθίσταται έτσι η νομοθετική ισορροπία και αποφεύγεται το ενδεχόμενο αυτό που 
αποφάσισε ο συννομοθέτης να τροποποιηθεί ερήμην του.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης μια τροποποίηση στην οδηγία που θα κάνει 
δυνατή τη διάθεση στης ζώνης των 900 MHz και για νέες χρήσεις στο μέλλον, ανάλογα με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις. Παρότι αυτή η ρήτρα ευελιξίας είναι ευπρόσδεκτη, δεν μπορεί να 
δοθεί ο ίδιος χαρακτηρισμός και στη διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή: μια κανονιστική 
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διαδικασία χωρίς πραγματικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εισηγήτρια δεν 
καταλαβαίνει γιατί η πρώτη αλλαγή στη χρήση της ζώνης γίνεται μέσα από τον νομοθετικό 
δίαυλο, αλλά οι επόμενες αποφάσεις για κατοπινές αλλαγές θα πρέπει να αποφύγουν τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί το νομικό μέσο που θα διαθέτει έναν μεγαλύτερο βαθμό 
ευελιξίας ώστε να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο ο αναγκαίος κοινοβουλευτικός έλεγχος, η εισηγήτρια προτείνει, ως συμβιβαστική 
λύση, να χρησιμοποιείται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με νέες χρήσεις αυτής της ζώνης ραδιοφάσματος. Οι προτεινόμενες τροπολογίες 
αποσκοπούν στην αιτιολόγηση, στις αιτιολογικές σκέψεις, αυτής της νέας διαδικασίας, η 
οποία προσφέρει περισσότερες εγγυήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, και της ενσωμάτωσής 
της στα άρθρα.

Συμπερασματικά, η σκοπιμότητα της ευέλικτης χρήσης αυτής της ζώνης υποστηρίζεται για 
να γίνει δυνατή η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικότερου τομέα κινητών τηλεπικοινωνιών, 
που θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, ταυτόχρονα όμως 
εφιστάται η προσοχή στην ανάγκη εξασφάλισης του κοινοβουλευτικού ελέγχου όλων των 
μελλοντικών αποφάσεων για τη χρήση της ζώνης, ώστε να διασφαλισθεί η διαφάνεια και ο 
σεβασμός της ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων.
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