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PR_COD_2am

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 κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους
και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD)))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0697),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0724),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Το 2007 πραγματοποιήθηκε 
αναθεώρηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0449.
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για το συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την άσκηση 
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ("Οδηγία 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων")1, με στόχο να διασφαλιστούν 
άριστες συνθήκες ανταγωνιστικότητας 
και ασφάλεια δικαίου για την τεχνολογία 
των πληροφοριών και τις επιχειρήσεις και 
υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να 
προστατευτεί η πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλομορφία. Ένα δίκαιο και ισόρροπο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αποτελεί ζωτικής σημασίας πυλώνα για 
τον οπτικοακουστικό τομέα στην ΕΕ.
1 ΕΕ L 298 της 22.6.2001, σελ. 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 1 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3) Θα πρέπει κατά συνέπεια να 
μεταρρυθμισθεί το κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της 
ενισχύσεως του κοινοτικού μηχανισμού 
κανονιστικής ρύθμισης των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική 
ισχύ στις βασικές αγορές. Τούτο 
συμπληρώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. .…/2009 του Ευρωπαϊκού 

(3) Θα πρέπει κατά συνέπεια να 
μεταρρυθμισθεί το κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της 
ενισχύσεως του κοινοτικού μηχανισμού 
κανονιστικής ρύθμισης των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική 
ισχύ στις βασικές αγορές. Τούτο 
συμπληρώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. .…/2009 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη δημιουργία Ομάδας Ευρωπαϊκών 
Κανονιστικών Αρχών Τηλεπικοινωνιών 
(GERT)]. Στη μεταρρύθμιση 
περιλαμβάνεται επίσης ο καθορισμός 
αποτελεσματικής και συντονισμένης 
στρατηγικής για τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος με στόχο την επίτευξη 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της 
πληροφορίας και την ενίσχυση των 
διατάξεων υπέρ χρηστών με αναπηρίες, με 
σκοπό την επίτευξη μιας κοινωνίας της 
πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη δημιουργία φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Τηλεπικοινωνίες (ΒERT)]. Στη 
μεταρρύθμιση περιλαμβάνεται επίσης ο 
καθορισμός αποτελεσματικής και 
συντονισμένης στρατηγικής για τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος με στόχο 
την επίτευξη ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 
της πληροφορίας και την ενίσχυση των 
διατάξεων υπέρ χρηστών με αναπηρίες, με 
σκοπό την επίτευξη μιας κοινωνίας της 
πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο 
το κείμενο της τροποποιητικής οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3α) Πρωταρχικός στόχος του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τα 
δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών είναι η δημιουργία ενός 
βιώσιμου "οικοσυστήματος" για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα 
βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση: 
στην πρώτη μέσω αποτελεσματικών και
ανταγωνιστικών αγορών υποδομών και 
υπηρεσιών, και στη δεύτερη μέσω των 
εξελίξεων στην κοινωνία της 
πληροφορίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 3 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4) Σκοπός είναι η προοδευτική μείωση 
των εκ των προτέρων τομεακών κανόνων, 
καθώς θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά, ώστε τελικά οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες να διέπονται αποκλειστικά 
από το δίκαιο του ανταγωνισμού. 
Δεδομένου ότι οι αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχουν επιδείξει ισχυρή 
ανταγωνιστική δυναμική τα τελευταία 
χρόνια, έχει σημασία να επιβάλλονται εκ 
των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις 
μόνο εφόσον δεν υφίσταται πραγματικός 
και βιώσιμος ανταγωνισμός. 

(4) Σκοπός είναι η προοδευτική μείωση 
των εκ των προτέρων τομεακών κανόνων, 
καθώς θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά, ώστε τελικά οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες να διέπονται αποκλειστικά 
από το δίκαιο του ανταγωνισμού. 
Δεδομένου ότι οι αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχουν επιδείξει ισχυρή 
ανταγωνιστική δυναμική τα τελευταία 
χρόνια, έχει σημασία να επιβάλλονται εκ 
των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις 
μόνο εφόσον δεν υφίσταται πραγματικός 
και βιώσιμος ανταγωνισμός. Η ανάγκη για 
τη συνέχιση προληπτικής ρύθμισης θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το αργότερο τρία 
έτη από την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τελευταία πρόταση της τροπολογίας 4 που είχε εγκρίνει 
σε πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, 
παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Προκειμένου να εξασφαλισθεί (5) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
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αναλογική και προσαρμοσμένη 
προσέγγιση των ποικίλων όρων 
ανταγωνισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να καθορίζουν τις αγορές 
σε υποεθνική βάση ή να αίρουν τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές 
ή/και γεωγραφικές ζώνες όπου υφίσταται 
πραγματικός ανταγωνισμός υποδομών.

αναλογική και προσαρμοσμένη 
προσέγγιση των ποικίλων όρων 
ανταγωνισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 
καθορίζουν τις αγορές σε υποεθνική βάση 
ή να αίρουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις 
στις αγορές ή/και γεωγραφικές ζώνες όπου 
υφίσταται πραγματικός ανταγωνισμός 
υποδομών. Τούτο θα πρέπει να ισχύει 
ακόμη και στην περίπτωση που οι 
γεωγραφικές περιοχές δεν 
προσδιορίζονται ως χωριστές αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 5 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6) Ένα κρίσιμο θέμα για τα επόμενα έτη 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι να 
υπάρξουν οι όροι για αποτελεσματικές
επενδύσεις σε νέα δίκτυα υψηλής 
ταχύτητας που θα στηρίξουν τις 
καινοτόμες υπηρεσίες Διαδικτύου με 
πλούσιο περιεχόμενο και θα ενισχύσουν τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα δίκτυα αυτά διαθέτουν 
τεράστιο δυναμικό για την παροχή 
πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συνεπώς ζωτική 
σημασία να προωθηθούν οι βιώσιμες 
επενδύσεις στην ανάπτυξη των νέων αυτών 
δικτύων και ταυτοχρόνως να διασφαλισθεί 
ο ανταγωνισμός και να ενισχυθούν οι 
δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών 

(6) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της Ατζέντας της Λισσαβώνας, είναι
αναγκαία η παροχή κατάλληλων 
κινήτρων για επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής 
ταχύτητας που να υποστηρίζουν την 
καινοτομία σε πλούσιες σε περιεχόμενο 
υπηρεσίες διαδικτύου και να ενισχύουν τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα δίκτυα αυτά διαθέτουν 
τεράστιο δυναμικό για την παροχή 
πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συνεπώς ζωτική 
σημασία να προωθηθούν οι βιώσιμες 
επενδύσεις στην ανάπτυξη των νέων αυτών 
δικτύων και ταυτοχρόνως να διασφαλισθεί 
ο ανταγωνισμός και να ενισχυθούν οι 
δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών 
μέσω της κανονιστικής προβλεψιμότητας 
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μέσω της κανονιστικής προβλεψιμότητας 
και συνοχής.

και συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 6 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6a) Στην ανακοίνωσή της, της 20ής 
Μαρτίου 2006, "Η γεφύρωση του 
ευρυζωνικού φάσματος"1, η Επιτροπή 
αναγνώριζε την ύπαρξη ενός 
γεωγραφικού διαχωρισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την 
πρόσβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες. Παρά τη γενική αύξηση της 
ευρυζωνικής συνδεσιμότητας, η 
πρόσβαση σε πολλές περιοχές παραμένει 
περιορισμένη, εξαιτίας του υψηλού 
κόστους που οφείλεται στη χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και στις 
αποστάσεις. Τα εμπορικά κίνητρα για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο 
την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών σε τέτοιες περιοχές, συχνά 
αποδεικνύονται ανεπαρκή. Ωστόσο, η 
τεχνολογική καινοτομία μειώνει το 
κόστος της εγκατάστασης υποδομών. Για 
να εξασφαλισθεί η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
νομοθεσία των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να συνάδει με άλλες 
πολιτικές, όπως η πολιτική για τις 
κρατικές ενισχύσεις, η πολιτική συνοχής 
ή ευρύτεροι στόχοι βιομηχανικής 
πολιτικής.
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1 ΕΕ C 151 της 29.6.2006, σελ. 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 7 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6β) Οι επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς δικτύων 
οπτικών ινών και την επίτευξη ευέλικτης 
και αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα, γεγονός που ενισχύει τον 
ανταγωνισμό και την ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών 
προς όφελος των καταναλωτών. Η 
πρόκληση συνίσταται στη δημιουργία της 
επόμενης γενιάς εκτεταμένων και 
εναρμονισμένων, δικτύου και υποδομής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
πληροφορικής και μέσων επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 8 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).
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Τροπολογία 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6γ) Η δημόσια πολιτική θα πρέπει να 
διαδραματίσει ρόλο στη συμπλήρωση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
αγορών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, 
με ενέργειες τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης, για να αντιστραφεί ο φαύλος 
κύκλος και η ανάπτυξη καλύτερου 
περιεχομένου και καλύτερων υπηρεσιών 
να εξαρτάται από την υποδομή, και 
αντιστρόφως. Η δημόσια παρέμβαση θα 
πρέπει να είναι αναλογική, να μην 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ούτε να 
εμποδίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις, να 
ενισχύει τα κίνητρα για επενδύσεις και να 
περιορίζει τους φραγμούς για την είσοδο 
στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
δημόσιες αρχές μπορούν να ενισχύουν την 
ανάπτυξη μελλοντοστραφούς υποδομής 
υψηλής δυναμικότητας. Για τούτο, η 
δημόσια ενίσχυση θα πρέπει να 
χορηγείται με ανοικτές, διαφανείς και 
ανταγωνιστικές διαδικασίες, να μην 
ευνοεί εκ των προτέρων καμιά δεδομένη 
τεχνολογία και να παρέχει πρόσβαση στην 
υποδομή χωρίς διακρίσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 9 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).
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Τροπολογία 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6δ) Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της τις απόψεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των 
επιχειρήσεων κατά τη λήψη μέτρων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας μέσω της 
πραγματοποίησης αποτελεσματικών 
διαβουλεύσεων με στόχο τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και της αναλογικότητας. 
Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει λεπτομερή 
έγγραφα όσον αφορά τη διαβούλευση, 
αναπτύσσοντας τις διάφορες υπό εξέταση 
προτεινόμενες δράσεις, πρέπει δε να 
παρέχεται στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εύλογος χρόνος για να απαντήσουν. Σε 
συνέχεια της διαβούλευσης και αφού 
εξετάσει τις απαντήσεις, η Επιτροπή 
πρέπει να αιτιολογεί τη απόφασή της με 
δήλωση που περιγράφει τον τρόπο με τον 
οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι απαντήσεις 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 11 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6ε)Οι δραστηριότητες των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής 
στο πλαίσιο του ρυθμιστικού πλαισίου 
της ΕΕ για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών 
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συμβάλλουν στην εκπλήρωση ευρύτερων 
στόχων δημόσιας πολιτικής στους τομείς 
του πολιτισμού, της απασχόλησης, του 
περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής, 
της περιφερειακής ανάπτυξης και της 
χωροταξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 13 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11α) Είναι αναγκαίο, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και ο BERT να 
διαθέτουν τις απαιτούμενες αρμοδιότητες 
και γνώσεις για τη διαμόρφωση 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς της 
ΕΕ για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, και παράλληλα να 
κατανοούν τις εθνικές και περιφερειακές 
διαφορές και να τηρούν την αρχή της 
επικουρικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).
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Τροπολογία 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Η εθνική διαβούλευση που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας-
πλαισίου θα πρέπει να διεξάγεται πριν από 
την κοινοτική διαβούλευση που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της εν λόγω 
οδηγίας, ώστε να είναι δυνατόν να 
εκφρασθούν οι απόψεις των 
ενδιαφερόμενων μερών στην κοινοτική 
διαβούλευση. Έτσι θα αποφευχθεί η 
ανάγκη δεύτερης κοινοτικής διαβούλευσης 
σε περίπτωση αλλαγών σε σχεδιαζόμενο 
μέτρο συνεπεία της εθνικής 
διαβουλεύσεως.

(13) Η εθνική διαβούλευση που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας-
πλαισίου θα πρέπει να διεξάγεται πριν από 
την κοινοτική διαβούλευση που 
προβλέπεται στα άρθρα 7 και -7α της εν 
λόγω οδηγίας, ώστε να είναι δυνατόν να 
εκφρασθούν οι απόψεις των 
ενδιαφερόμενων μερών στην κοινοτική 
διαβούλευση. Έτσι θα αποφευχθεί η 
ανάγκη δεύτερης κοινοτικής διαβούλευσης 
σε περίπτωση αλλαγών σε σχεδιαζόμενο 
μέτρο συνεπεία της εθνικής 
διαβουλεύσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19) Οι ραδιοσυχνότητες θεωρούνται 
σπάνιος δημόσιος πόρος με σημαντική 
δημόσια και αγοραία αξία. Η 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
δυνατή διαχείριση του ραδιοφάσματος, 
από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη και ο 
συνυπολογισμός των στόχων της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 
πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας 
καθώς και η σταδιακή άρση των 
εμποδίων στην αποδοτική του χρήση είναι 

(16) Οι ραδιοσυχνότητες θεωρούνται 
σπάνιος δημόσιος πόρος με σημαντική 
δημόσια και αγοραία αξία. Η 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
δυνατή διαχείριση του ραδιοφάσματος, 
από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη και ο 
συνυπολογισμός του σημαντικού ρόλου 
του ραδιοφάσματος για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, των στόχων της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των 
μέσων επικοινωνίας καθώς και της 
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προς το δημόσιο συμφέρον. κοινωνικής και εδαφικής συνοχής είναι 
προς το δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει 
επομένως να αρθούν σταδιακά τα 
εμπόδια στην αποδοτική του χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 15

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19α) Με τις δραστηριότητες της 
πολιτικής ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει, με την 
επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται 
σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο σύμφωνα 
με το κοινοτικό δίκαιο, να επιδιώκεται η 
επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος, 
ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση 
περιεχομένου και την πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα μέσα 
επικοινωνίας, τις διατάξεις της οδηγίας 
1999/5/ΕΚ και το δικαίωμα των κρατών 
μελών να οργανώνουν και να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα τους για 
σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)).



PR\770260EL.doc 17/103 PE420.223v01-00

EL

Τροπολογία 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκαλέσουν το 2010 διάσκεψη κορυφής 
για το ραδιοφάσμα, ως συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 8α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία πλαίσιο), με τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Επιτροπής και όλων των 
ενδιαφερομένων. Η διάσκεψη κορυφής 
θα συμβάλλει ιδιαίτερα στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής της πολιτικής της 
ΕΕ για το ραδιοφάσμα, στην ελευθέρωση 
φάσματος για νέες υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μετά την 
ψηφιακή μετάβαση και στην παροχή 
καθοδήγησης στο πλαίσιο της στροφής 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 18 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19γ) Η στροφή από την αναλογική στην 
ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, λόγω της 
μεγαλύτερης απόδοσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας μετάδοσης, αναμένεται να 
ελευθερώσει σημαντικό μέρος του 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
λεγόμενο "ψηφιακό μέρισμα". Τα κράτη 
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μέλη θα πρέπει να ελευθερώσουν τα 
ψηφιακά τους μερίσματα το ταχύτερο 
δυνατόν, επιτρέποντας στους πολίτες να 
επωφεληθούν πλήρως από την ανάπτυξη 
νέων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών 
υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, τα 
εμπόδια που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο 
όσον αφορά την αποτελεσματική 
κατανομή ή ανακατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να εξαλειφθούν και 
να επιδιωχθεί μια συνεκτικότερη και πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
κατανομή του ψηφιακού μερίσματος 
στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 19 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει να είναι συνεπείς προς το έργο των 
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών 
που ασχολούνται με τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, λ.χ. της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της 
ευρωπαϊκής διάσκεψης των ταχυδρομικών 
και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 
(CEPT), ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και παγκοσμίως.

(22) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει να είναι συνεπείς προς το έργο των 
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών 
που ασχολούνται με τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, λ.χ. της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της 
ευρωπαϊκής διάσκεψης των ταχυδρομικών 
και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 
(CEPT), ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την 
Κοινότητα και μεταξύ κρατών μελών και 
άλλων μελών της ITU.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)).

Τροπολογία 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(26) Η ευελιξία στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος και η πρόσβαση σε αυτό 
θα πρέπει να αυξηθούν, στο πλαίσιο 
αδειών ουδέτερων από άποψη 
τεχνολογίας και υπηρεσίας, ώστε οι 
χρήστες του ραδιοφάσματος να μπορούν 
να επιλέγουν την εφαρμογή των 
βέλτιστων τεχνολογιών και υπηρεσιών σε 
ζώνες συχνοτήτων που είναι διαθέσιμες 
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως ορίζονται στους 
εθνικούς πίνακες μερισμού 
ραδιοσυχνοτήτων και τον κανονισμό περί 
ραδιοεπικοινωνιών της ITU ("αρχές 
ουδετερότητας ως προς τεχνολογία και 
υπηρεσίες"). Ο διοικητικός καθορισμός 
τεχνολογιών και υπηρεσιών θα πρέπει να 
εφαρμόζεται όταν διακυβεύονται στόχοι 
γενικού συμφέροντος και θα πρέπει να 
αιτιολογείται σαφώς και να υπάγεται σε 
τακτική περιοδική ανασκόπηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)).
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Τροπολογία 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(28) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 
επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Όπου είναι 
απαραίτητο και αναλογικό, θα πρέπει να 
επιτρέπονται εξαιρέσεις από την αρχή της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
όπου απαιτείται η παροχή συγκεκριμένης 
υπηρεσίας για την κάλυψη σαφώς 
προσδιορισμένων στόχων γενικού 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
η ανάγκη προαγωγής της κοινωνικής, 
περιφερειακής και εδαφικής συνοχής ή η 
αποφυγή μη αποδοτικής χρήσης 
ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και την πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων που είναι 
απαραίτητες για την προστασία της 
ασφάλειας της ζωής ή την εκπλήρωση 
άλλων στόχων γενικού συμφέροντος, οι 
εξαιρέσεις δεν θα πρέπει να συνεπάγονται 
αποκλειστική χρήση ορισμένων 
υπηρεσιών, αλλά να συνιστούν 
παραχώρηση προτεραιότητας ώστε να 
μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ζώνη 
και άλλες υπηρεσίες ή τεχνολογίες.

(28) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 
επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Όπου είναι 
απαραίτητο και αναλογικό, θα πρέπει να 
επιτρέπονται εξαιρέσεις από την αρχή της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
όπου απαιτείται η παροχή συγκεκριμένης 
υπηρεσίας για την κάλυψη σαφώς 
προσδιορισμένων στόχων γενικού 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
η ανάγκη προαγωγής της κοινωνικής, 
περιφερειακής και εδαφικής συνοχής ή η 
αποφυγή μη αποδοτικής χρήσης 
ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και την πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων που είναι 
απαραίτητες για την προστασία της 
ασφάλειας της ζωής, οι εξαιρέσεις δεν θα 
πρέπει να συνεπάγονται αποκλειστική 
χρήση ορισμένων υπηρεσιών, αλλά να 
συνιστούν παραχώρηση προτεραιότητας 
ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 
ίδια ζώνη και άλλες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)).
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Τροπολογία 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 36

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(36) Η αξιόπιστη και ασφαλής επικοινωνία 
πληροφοριών μέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καταλαμβάνει διαρκώς 
κεντρικότερη θέση στο σύνολο της 
οικονομίας και της κοινωνίας εν γένει. Ο 
σύνθετος χαρακτήρας των συστημάτων, 
τεχνικές αστοχίες ή ανθρώπινα λάθη, 
ατυχήματα ή προσβολές ενδέχεται να
έχουν συνέπειες για τη λειτουργία και τη 
διάθεση των υλικών υποδομών που 
παρέχουν υπηρεσίες καθοριστικής 
σημασίας για την ευημερία των πολιτών 
της ΕΕ, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει συνεπώς να
προωθούν την ακεραιότητα και την 
ασφάλεια των δημόσιων επικοινωνιακών 
δικτύων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) θα πρέπει να συμβάλλει στην 
επίτευξη βελτιωμένου επιπέδου ασφάλειας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ 
άλλων παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και 
συμβουλές και προάγοντας την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών. Τόσο ο ENISA όσο 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 
να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
περιλαμβανομένης της δυνατότητας να 
αποκτήσουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε 
να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το επίπεδο 
της ασφάλειας δικτύων ή υπηρεσιών, 
καθώς και περιεκτικά και αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με τρέχοντα συμβάντα 
ασφάλειας που είχαν σημαντικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 
Δεδομένου ότι η επιτυχής εφαρμογή 
επαρκούς βαθμού ασφάλειας δεν αποτελεί 
ενέργεια που πραγματοποιείται άπαξ αλλά 
συνεχή διαδικασία εφαρμογής, 
ανασκόπησης και ενημέρωσης, θα πρέπει 

(36) Η αξιόπιστη και ασφαλής επικοινωνία 
πληροφοριών μέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καταλαμβάνει διαρκώς 
κεντρικότερη θέση στο σύνολο της 
οικονομίας και της κοινωνίας εν γένει. Ο 
σύνθετος χαρακτήρας των συστημάτων, 
τεχνικές αστοχίες ή ανθρώπινα λάθη, 
ατυχήματα ή προσβολές ενδέχεται να 
έχουν συνέπειες για τη λειτουργία και τη 
διάθεση των υλικών υποδομών που 
παρέχουν υπηρεσίες καθοριστικής 
σημασίας για την ευημερία των πολιτών 
της ΕΕ, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει συνεπώς να 
προωθούν την ακεραιότητα και την 
ασφάλεια των δημόσιων επικοινωνιακών 
δικτύων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) θα πρέπει να συμβάλλει στην 
επίτευξη βελτιωμένου επιπέδου ασφάλειας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ 
άλλων παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και 
συμβουλές και προάγοντας την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών. Τόσο ο ENISA όσο 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 
να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
περιλαμβανομένης της δυνατότητας να 
αποκτήσουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε 
να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το επίπεδο 
της ασφάλειας δικτύων ή υπηρεσιών, 
καθώς και περιεκτικά και αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με τρέχοντα συμβάντα 
ασφάλειας που είχαν σημαντικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 
Δεδομένου ότι η επιτυχής εφαρμογή 
επαρκούς βαθμού ασφάλειας δεν αποτελεί 
ενέργεια που πραγματοποιείται άπαξ αλλά 
συνεχή διαδικασία εφαρμογής, 
ανασκόπησης και ενημέρωσης, θα πρέπει 
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να απαιτείται από τους παρόχους δικτύου 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να λαμβάνουν μέτρα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
ασφάλειάς τους σύμφωνα με τους 
κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί, βάσει του 
πλέον προηγμένου τεχνολογικού επιπέδου 
των εν λόγω μέτρων.

να απαιτείται από τους παρόχους δικτύου 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να λαμβάνουν μέτρα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
ασφάλειάς τους σύμφωνα με τους 
κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί, βάσει του 
πλέον προηγμένου τεχνολογικού επιπέδου 
των εν λόγω μέτρων. Τα κράτη μέλη 
προβαίνουν σε δημόσια διαβούλευση επί
τη δέουσα χρονική περίοδο προτού 
εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που 
παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή δημόσια διαθέσιμες 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
λαμβάνουν τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα που είναι απαραίτητα για τη 
δέουσα διαχείριση του κινδύνου κατά της 
ασφάλειας των δικτύων και υπηρεσιών ή 
για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των 
δικτύων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)) μεταφέροντας στην αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη την 
τροπολογία επί του άρθρου 13α(2).

Τροπολογία 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 43

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(43) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
αποτελεσματικές επενδύσεις σε 
συνδυασμό με τον ανταγωνισμό, ώστε να 
προωθηθούν η οικονομική μεγέθυνση, η 
καινοτομία και οι δυνατότητες επιλογής 
του καταναλωτή.

(43) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
επενδύσεις σε συνδυασμό με τον 
ανταγωνισμό, ώστε να προωθηθούν η 
οικονομική μεγέθυνση, η καινοτομία και οι 
δυνατότητες επιλογής του καταναλωτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 23

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 45

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(45) Μπορεί να μην είναι οικονομικά 
βιώσιμο για τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά να εγκαταστήσουν νέο δίκτυο το 
οποίο θα επικαλύπτει εν μέρει ή πλήρως
το δίκτυο τοπικής πρόσβασης της ήδη 
υπάρχουσας επιχείρησης εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος. Εν προκειμένω, η 
επιβολή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο ή υποβρόχο φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν ήδη 
σημαντική ισχύ στην αγορά μπορεί να 
διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και να 
αυξήσει τον ανταγωνισμό στις λιανικές 
αγορές ευρυζωνικής πρόσβασης. Όταν η 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο ή υποβρόχο δεν είναι εφικτή από 
τεχνική ή οικονομική άποψη μπορεί να 
εφαρμόζονται σχετικές υποχρεώσεις για 
την παροχή πρόσβασης σε μη υλικά ή 
εικονικά δίκτυα, η οποία να παρέχει 
ισοδύναμες λειτουργίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).
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Τροπολογία 24

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 46

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(46) Ο σκοπός του λειτουργικού 
διαχωρισμού, όπου ο καθετοποιημένος 
φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να 
καθιερώσει λειτουργικά διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, είναι η 
διασφάλιση της παροχής προϊόντων με 
πλήρως ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους 
κατάντη φορείς εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάντη 
τμημάτων του ίδιου του καθετοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης. Ο λειτουργικός 
διαχωρισμός έχει τη δυνατότητα βελτίωσης 
του ανταγωνισμού σε διάφορες σχετικές 
αγορές, δεδομένου ότι μειώνει σημαντικά 
το κίνητρο για διακριτική μεταχείριση και 
καθιστά ευκολότερη την επαλήθευση και 
επιβολή της συμμόρφωσης με υποχρεώσεις 
αμεροληψίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
ο λειτουργικός διαχωρισμός ενδέχεται να 
δικαιολογηθεί ως επανορθωτικό μέτρο 
όπου έχει σημειωθεί μόνιμη αδυναμία 
επίτευξης αποτελεσματικής αμεροληψίας 
σε περισσότερες από μία σχετικές αγορές 
και όπου υπάρχει περιορισμένη ή καμία 
προοπτική ανταγωνισμού υποδομής εντός 
εύλογου χρονικού ορίζοντα, έπειτα από 
προσφυγή σε ένα ή περισσότερα 
επανορθωτικά μέτρα που προηγουμένως 
θεωρούνταν ενδεδειγμένα. Είναι, ωστόσο, 
πολύ σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι η 
επιβολή του διαχωρισμού αυτού θα 
διαφυλάσσει τα συμφέροντα της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης να επενδύσει 
στο δίκτυό της και ότι δεν θα 
συνεπάγεται δυνητικά αρνητικά 
αποτελέσματα για την ευημερία των 
καταναλωτών. Για την επιβολή του 
απαιτείται συντονισμένη ανάλυση 
διάφορων σχετικών αγορών που 
συνδέονται με το δίκτυο πρόσβασης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία ανάλυσης της 

(46) Ο σκοπός του λειτουργικού 
διαχωρισμού, όπου ο καθετοποιημένος 
φορέας εκμετάλλευσης απαιτείται να 
καθιερώσει λειτουργικά διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, είναι η 
διασφάλιση της παροχής προϊόντων με 
πλήρως ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους 
κατάντη φορείς εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάντη 
τμημάτων του ίδιου του καθετοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης. Ο λειτουργικός 
διαχωρισμός μπορεί να έχει τη δυνατότητα 
βελτίωσης του ανταγωνισμού σε διάφορες 
σχετικές αγορές, δεδομένου ότι μειώνει 
σημαντικά το κίνητρο για διακριτική 
μεταχείριση και καθιστά ευκολότερη την 
επαλήθευση και επιβολή της 
συμμόρφωσης με υποχρεώσεις 
αμεροληψίας. Για την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά οι προτάσεις 
λειτουργικού διαχωρισμού θα πρέπει να 
εγκρίνονται εκ των προτέρων από την 
Επιτροπή.
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αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 16 της 
οδηγίας-πλαισίου. Κατά την ανάλυση 
αγοράς και τη μελέτη των λεπτομερειών 
του εν λόγω επανορθωτικού μέτρου, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα 
προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης από τις διακριτές 
επιχειρηματικές οντότητες, λαμβάνοντας 
υπόψη τους την έκταση της 
εγκατάστασης του δικτύου και το βαθμό 
τεχνολογικής προόδου, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη δυνατότητα 
υποκατάστασης σταθερών και 
ασύρματων υπηρεσιών. Για την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά οι προτάσεις 
λειτουργικού διαχωρισμού θα πρέπει να 
εγκρίνονται εκ των προτέρων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 31 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 25

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(50a) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο για την έγκριση των
ανωτέρω μέτρων εναρμόνισης που 
υπερβαίνουν τα τεχνικά μέτρα 
εφαρμογής, για την υλοποίηση της 
κοινοτικής πολιτικής για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες.

Or. en



PE420.223v01-00 26/103 PR\770260EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 34 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 57

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(57) Οι όροι που μπορούν να
επισυναφθούν σε άδειες καλύπτουν 
ειδικούς όρους που διέπουν την 
προσβασιμότητα για χρήστες με αναπηρίες 
και την ανάγκη δημόσιων αρχών για 
επικοινωνία με το ευρύ κοινό πριν, κατά τη 
διάρκεια και έπειτα από καταστροφές 
μεγάλης κλίμακας. Επίσης, λόγω της 
σημασίας της τεχνικής καινοτομίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκδίδουν άδειες χρήσης ραδιοφάσματος 
για πειραματικούς σκοπούς, οι οποίες θα 
υπόκεινται σε συγκεκριμένους 
περιορισμούς και όρους που 
δικαιολογούνται αυστηρά λόγω του 
πειραματικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων 
αυτών.

(57) Οι όροι που μπορούν να 
επισυναφθούν σε άδειες καλύπτουν 
ειδικούς όρους που διέπουν την 
προσβασιμότητα για χρήστες με αναπηρίες 
και την ανάγκη δημόσιων αρχών και 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για 
επικοινωνία μεταξύ τους και με το ευρύ 
κοινό πριν, κατά την διάρκεια και έπειτα 
από καταστροφές μεγάλης κλίμακας. 
Επίσης, ενόψει της σημασίας της τεχνικής 
καινοτομίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι σε θέση να εκδίδουν άδειες χρήσης 
ραδιοφάσματος για πειραματικούς 
σκοπούς, οι οποίες θα υπόκεινται σε 
συγκεκριμένους περιορισμούς και όρους 
που δικαιολογούνται αυστηρά λόγω του 
πειραματικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων 
αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 38 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 27

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(60) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η (60) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η 
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Επιτροπή να θεσπίσει συστάσεις ή/και
εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με τις 
κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 7 της 
οδηγίας-πλαισίου· την εναρμόνιση στα 
πεδία του ραδιοφάσματος και της 
αριθμοδότησης καθώς και σε θέματα που 
άπτονται της ασφαλείας δικτύων και 
υπηρεσιών· την ταυτοποίηση των σχετικών 
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διεθνικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων και την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του κανονιστικού πλαισίου. Θα πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα προς 
ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 
οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Επιτροπή να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα 
σε σχέση την εναρμόνιση στα πεδία του 
ραδιοφάσματος και της αριθμοδότησης 
καθώς και σε θέματα που άπτονται της 
ασφαλείας δικτύων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση των σχετικών αγορών 
προϊόντων και υπηρεσιών· την 
ταυτοποίηση διεθνικών αγορών· την 
υλοποίηση των προτύπων και την 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
του κανονιστικού πλαισίου. Θα πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα προς 
ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 
οδηγίας για την πρόσβαση με βάση τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο τη συμπλήρωση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 39 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).

Τροπολογία 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
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εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών. Καθορίζει τα καθήκοντα των 
εθνικών κανονιστικών αρχών και θεσπίζει 
σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση 
της εναρμονισμένης εφαρμογής του 
κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Το πλαίσιο περιλαμβάνει 
επίσης διατάξεις σχετικά με ορισμένες 
πτυχές του τερματικού εξοπλισμού ώστε 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
χρηστών με ειδικές ανάγκες.

εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών 
του τερματικού εξοπλισμού ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών 
με αναπηρία. 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

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 29

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 1 – στοιχείο ε

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ε) "συναφείς εγκαταστάσεις", οι υλικές 
υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις ή 
στοιχεία 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 ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη 
δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνουν δε 
μεταξύ άλλων κτήρια ή εισόδους κτηρίων, 
κεραίες, πύργους και άλλες φέρουσες 
κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, 
φρεάτια και κυτία σύνδεσης·

(ε) "συναφείς εγκαταστάσεις", οι υλικές 
υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις ή 
στοιχεία 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 ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη 
δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνουν δε 
μεταξύ άλλων κτήρια ή εισόδους κτηρίων, 
την καλωδίωση κτηρίων, κεραίες, 
πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές, 
αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και 
κυτία σύνδεσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη 
ανάγνωση (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 30

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
αμεροληψία, τη διαφάνεια και την έγκαιρη 
δράση των εθνικών κανονιστικών αρχών 
κατά την άσκηση των εξουσιών τους. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς 
χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 43 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).
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Τροπολογία 31

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 
των παραγράφων 4 και 5, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες 
για την εκ των προτέρων κανονιστική 
ρύθμιση των αγορών ή για την επίλυση 
των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 20 ή 21 της 
παρούσας οδηγίας ενεργούν ανεξάρτητα 
και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες 
από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με 
την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών που 
τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν 
την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό δεν 
εμποδίζει την επιτήρηση σύμφωνα με το 
εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Εξουσία 
αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων των 
εθνικών κανονιστικών αρχών διαθέτουν 
αποκλειστικά τα όργανα προσφυγής που 
έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή 
ενδεχομένως τα μέλη του συλλογικού 
οργάνου που ασκούν το καθήκον αυτό ή ο 
αντικαταστάτης του μπορούν να 
απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν
πλέον τους απαιτούμενους όρους για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως 
αυτά καθορίζονται εκ των προτέρων στην 
εθνική νομοθεσία. Η απόφαση απόλυσης 
του επικεφαλής της εν λόγω εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής ή ενδεχομένως των 
μελών του συλλογικού οργάνου που 
ασκούν τη λειτουργία αυτή, λαμβάνει 
δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της
απόλυσης. Ο απολυθείς επικεφαλής της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή 
ενδεχομένως τα μέλη του συλλογικού 

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή ο 
αντικαταστάτης του μπορεί να απολυθεί
μόνον εφόσον δεν καλύπτει πλέον τους 
απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του όπως αυτά 
καθορίζονται εκ των προτέρων στην 
εθνική νομοθεσία, ή εάν έχει διαπράξει 
βαρύ παράπτωμα. Η απόφαση απόλυσης 
του επικεφαλής της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής περιλαμβάνει δήλωση των λόγων 
και δημοσιεύεται κατά τη χρονική στιγμή 
της απόλυσης.
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οργάνου που ασκούν τη λειτουργία αυτή 
λαμβάνουν δήλωση των λόγων απόλυσής 
τους και δικαιούνται να ζητήσουν και να 
επιτύχουν τη δημοσίευσή της, σε 
περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε 
διαφορετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 32

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές που 
αναφέρονται στην πρώην υποπαράγραφο 
διαθέτουν χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 
δημοσιοποιούνται.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές που 
αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο 
διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να επιτελούν τα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και 
για να μπορούν να συμμετέχουν και να 
συμβάλλουν ενεργά στον BERT. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διαθέτουν χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς και οι προϋπολογισμοί 
αυτοί δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).



PE420.223v01-00 32/103 PR\770260EL.doc

EL

Τροπολογία 33

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου 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 θίγεται από 
απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής, 
δικαίωμα προσφυγής κατά της αποφάσεως 
ενώπιον οργάνου προσφυγής ανεξάρτητου 
από τους διαδίκους. 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 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 θίγεται από 
απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής, 
δικαίωμα προσφυγής κατά της αποφάσεως 
ενώπιον οργάνου προσφυγής ανεξάρτητου 
από τους διαδίκους. 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 παρούσα τροπολογία (βλ. τροπ. 46 και 47, πρώτη ανάγνωση) επιδιώκει την επίτευξη 
συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο 
β)).

Τροπολογία 34

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Έως την ολοκλήρωση της προσφυγής 
ισχύει η απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής, εκτός εάν ληφθούν προσωρινά 
μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Έως την ολοκλήρωση της προσφυγής 
ισχύει η απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής, εκτός εάν ληφθούν προσωρινά 
μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Τα προσωρινά μέτρα, ως ορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία, δύνανται να 
ληφθούν λόγω επείγουσας ανάγκης 
αναστολής των αποτελεσμάτων της 
απόφασης για την αποτροπή σοβαρής και 
μη επανορθώσιμης βλάβης του μέρους 
που αιτείται την λήψη των εν λόγω 
μέτρων και εφόσον τούτο απαιτείται από 
την στάθμιση των συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία (βλ. τροπ. 46 και 47, πρώτη ανάγνωση) επιδιώκει την επίτευξη 
συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο 
β)).

Τροπολογία 35

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(αα) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"2α. Τα όργανα προσφυγής μπορούν να 
ζητούν τη γνώμη του BERT πριν λάβουν 
απόφαση κατά την εκδίκαση 
προσφυγής."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 48 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 36

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων 
προσφυγής, τη διάρκεια των διαδικασιών 
προσφυγής και τον αριθμό των αποφάσεων 
για λήψη προσωρινών μέτρων. Τα κράτη 
μέλη παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
στην Επιτροπή και την GERT κατόπιν 
αιτιολογημένης αιτήσεως οποιασδήποτε 
από αυτές.

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα των προσφυγών, τον 
αριθμό των αιτημάτων προσφυγής, την 
διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, τον 
αριθμό των αποφάσεων για λήψη 
προσωρινών μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και την αιτιολόγηση
των εν λόγω αποφάσεων. Τα κράτη μέλη 
θέτουν τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση 
της Επιτροπής και του BERT σε ετήσια 
βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 37

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
διαβιβάζουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
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αρχές όλες τις πληροφορίες, 
περιλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή τους. 
Ειδικότερα από τις επιχειρήσεις αυτές 
απαιτείται επίσης να υποβάλλουν 
πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές 
εξελίξεις στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που 
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις 
υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε 
ανταγωνιστές. Από τις επιχειρήσεις με 
σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής 
μπορεί επίσης να απαιτείται να 
υποβάλλουν λογιστικά δεδομένα για τις 
αγορές λιανικής που συνδέονται με αυτές 
τις αγορές χονδρικής.

αρχές όλες τις πληροφορίες, 
περιλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών και προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή τους. 
Ειδικότερα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαθέτουν την εξουσία να απαιτούν από 
τις επιχειρήσεις αυτές να υποβάλλουν 
πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές 
εξελίξεις στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που 
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις 
υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε 
ανταγωνιστές. Από τις επιχειρήσεις με 
σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής 
μπορεί επίσης να απαιτείται να 
υποβάλλουν λογιστικά δεδομένα για τις 
αγορές λιανικής που συνδέονται με αυτές 
τις αγορές χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)).

Τροπολογία 38

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφοι 2 έως 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή καθώς
και με την GERT, κατά διαφανή τρόπο, 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και των ειδικών οδηγιών σε όλα τα 

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

συνεργάζονται ιδίως με την Επιτροπή και 
τον BERT για τον προσδιορισμό των 
τύπων των μέσων και των επανορθωτικών 
μέτρων που ενδείκνυνται για 
συγκεκριμένες καταστάσεις που 
επικρατούν στην αγορά.

3. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε 
συστάσεις ή/και κατευθυντήριες γραμμές 
που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 7α, μετά την ολοκλήρωση της 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
6, σε περίπτωση που εθνική ρυθμιστική 
αρχή προτίθεται να λάβει μέτρο το οποίο:

3. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε 
συστάσεις ή κατευθυντήριες γραμμές που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α, 
μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 6, σε 
περίπτωση που εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να λάβει μέτρο το οποίο:

(α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 15 ή του άρθρου 16 της παρούσας 
οδηγίας, του άρθρου 5 ή του άρθρου 8 της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγίας για την 
πρόσβαση), και

(α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 15 ή του άρθρου 16 της παρούσας 
οδηγίας, ή του άρθρου 5 ή του άρθρου 8 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγίας για την 
πρόσβαση), και

(β) είναι πιθανόν να επηρεάσει τις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών,

(β) είναι πιθανόν να επηρεάσει τις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών,

καθιστά το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο 
στην Επιτροπή, την GERT και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών, 
μαζί με την αιτιολόγηση στην οποία 
στηρίζεται το μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 
5 παράγραφος 3, και ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή, την GERT και τις άλλες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, η GERT και η 
Επιτροπή μπορούν εντός μηνός να 
διαβιβάσουν τα σχόλιά τους στην 
ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική αρχή. Η 
μηνιαία προθεσμία δεν μπορεί να 
παραταθεί.

καθιστά το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο
ταυτόχρονα στην Επιτροπή, τον BERT και 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές άλλων 
κρατών μελών, μαζί με την αιτιολόγηση 
στην οποία στηρίζεται το μέτρο, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 3, και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, τον 
BERT και τις άλλες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο 
BERT και η Επιτροπή μπορούν εντός 
μηνός να διαβιβάσουν τα σχόλιά τους στην 
ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική αρχή. Η 
μηνιαία προθεσμία δεν μπορεί να 
παραταθεί.

4. Εάν το σχεδιαζόμενο μέτρο που 
καλύπτεται από την παράγραφο 3 
αποσκοπεί:

4. Εάν το σχεδιαζόμενο μέτρο που 
καλύπτεται από την παράγραφο 3 
αποσκοπεί:

(α) στον καθορισμό μιας σχετικής αγοράς 
που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται 
στη σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1, ή or

(α) στον καθορισμό μιας σχετικής αγοράς 
που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται 
στη σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1, ή

(β) στην απόφαση καθορισμού ή όχι 
επιχείρησης ως διαθέτουσας, είτε 

(β) στην απόφαση καθορισμού ή όχι 
επιχείρησης ως διαθέτουσας, είτε 



PR\770260EL.doc 37/103 PE420.223v01-00

EL

μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους, 
σημαντική ισχύ στην αγορά, βάσει του 
άρθρου 16 παράγραφοι 3, 4 ή 5, ή

μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους, 
σημαντική ισχύ στην αγορά, βάσει του 
άρθρου 16 παράγραφοι 3, 4 ή 5,

(γ) στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 16 σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 5 και 9 έως 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγίας για την πρόσβαση), 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγίας για την καθολική 
υπηρεσία),
και είναι πιθανόν να επηρεάσει τις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών, ενώ η Επιτροπή έχει επισημάνει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή ότι θεωρεί 
πως το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε 
φραγμό στην εσωτερική αγορά ή εάν έχει 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 
συμβατότητά του με την κοινοτική 
νομοθεσία και ιδίως με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8, αναβάλλεται η 
θέσπιση του σχεδίου μέτρου επί δύο 
περαιτέρω μήνες. Η εν λόγω προθεσμία 
δεν μπορεί να παραταθεί. Η Επιτροπή 
ενημερώνει τις άλλες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με τις επιφυλάξεις της 
στην περίπτωση αυτή.

και είναι πιθανόν να επηρεάσει τις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών, ενώ η Επιτροπή έχει επισημάνει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή ότι θεωρεί 
πως το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε 
φραγμό στην εσωτερική αγορά ή εάν έχει 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 
συμβατότητά του με την κοινοτική 
νομοθεσία και ιδίως με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8, αναβάλλεται η 
θέσπιση του σχεδίου μέτρου επί δύο 
περαιτέρω μήνες. Η εν λόγω προθεσμία 
δεν μπορεί να παραταθεί.

5. Εντός της δίμηνης προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή 
μπορεί:

5. Εντός της δίμηνης χρονικής περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση 
ζητώντας από την ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τη γνώμη του BERT που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … [περί θεσπίσεως του 
φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 
στις Τηλεπικοινωνίες (ΒERT)] πριν από 
την έκδοση απόφασης. Η απόφαση 
συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για 
τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
σχέδιο μέτρου δεν πρέπει να θεσπιστεί, 
καθώς και από συγκεκριμένες προτάσεις 
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για την τροποποίηση του σχεδίου μέτρου.
(α) να αποφασίσει, σε σχέση με το σχέδιο 
μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 στοιχεία α) και β), να καλέσει την 
ενδιαφερόμενη κανονιστική εθνική αρχή 
να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου, ή/και
(β) να εκδώσει γνώμη σε σχέση με το 
σχέδιο μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο γ), ή
(γ) να αποφασίσει να άρει τις επιφυλάξεις 
της σε σχέση με το σχέδιο μέτρου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.
Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
της τη γνώμη της GERT πριν από την 
λήψη απόφασης ή/και τη διατύπωση 
γνώμης βάσει των στοιχείων α) έως γ). Η 
απόφαση ή/και γνώμη βάσει των 
στοιχείων α) και β) συνοδεύεται από 
λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση 
των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δεν πρέπει να 
θεσπισθεί καθώς και από συγκεκριμένες 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
σχεδίου μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 52 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).

Τροπολογία 39

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφοι 7 και 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Η ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τα 

7. Η ενδιαφερόμενη εθνική ρυθμιστική 
αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
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σχόλια των άλλων εθνικών κανονιστικών 
αρχών, της GERT και της Επιτροπής και, 
εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
α) και β), μπορεί να θεσπίζει το προκύπτον 
σχέδιο μέτρου και, εφόσον το πράξει, το 
κοινοποιεί στην Επιτροπή.

παρατηρήσεις εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, του BERT και της Επιτροπής και, 
εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, μπορεί να 
θεσπίζει το προκύπτον σχέδιο μέτρου και, 
εφόσον το πράξει, το ανακοινώνει στην 
Επιτροπή. Κάθε άλλος εθνικός φορέας 
που ασκεί καθήκοντα στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών 
λαμβάνει επίσης ιδιαιτέρως υπόψη τα 
σχόλια της Επιτροπής.

Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
αποφασίζει να τροποποιήσει το σχέδιο 
μέτρου σύμφωνα με τη γνώμη που 
εκδόθηκε βάσει της παραγράφου 5 
στοιχείο β), διοργανώνει, εντός εξαμήνου 
από την ημερομηνία έκδοσης της γνώμης 
της Επιτροπής, δημόσια διαβούλευση με 
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 και κοινοποιεί το τροποποιημένο 
μέτρο στην Επιτροπή.
Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
αποφασίζει να μην τροποποιήσει το 
σχέδιο μέτρου βάσει της γνώμης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 
στοιχείο β), δημοσιεύει επίσης τους 
λόγους της αποφάσεώς του και τους 
κοινοποιεί στην Επιτροπή εντός εξαμήνου 
από την ημερομηνία έκδοσης της γνώμης 
της Επιτροπής.
8. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ανακοινώνει 
στην Επιτροπή και στην GERT όλα τα 
τελικά μέτρα που εμπίπτουν βάσει του 
άρθρου 7 παράγραφος 3 στοιχεία α) και 
β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 52 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).
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Τροπολογία 40

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο -7 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο -7α

Διαδικασία για τη συνεπή εφαρμογή των 
επανορθωτικών μέσων

1. Όταν ένα σχεδιαζόμενο μέτρο που 
καλύπτεται από το άρθρο 7 παράγραφος 
3 αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση 
ή άρση υποχρέωσης φορέα 
εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 16 σε συνδυασμό με τα άρθρα 5 
και 9 έως 13α 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 μπορεί, εντός της περιόδου του 
ενός μήνα που προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 3, να γνωστοποιήσει στην 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή και 
στον BERT τους λόγους για τους οποίους 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δημιουργεί 
εμπόδια στην ενιαία αγορά ή ότι 
αμφιβάλλει σοβαρά για τη συμβατότητά 
του με την κοινοτική νομοθεσία. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, το σχέδιο μέτρου δεν 
εγκρίνεται για τρεις ακόμη μήνες μετά 
την κοινοποίηση της Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει τέτοια κοινοποίηση, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί 
να εγκρίνει το σχέδιο μέτρου, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
οιαδήποτε σχόλια της Επιτροπής, του 
BERT ή οιασδήποτε άλλης εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής.
2. Κατά την τρίμηνη περίοδο στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 1, η Επιτροπή, 
ο BERT και η αρμόδια εθνική ρυθμιστική 
αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 
εξεύρεση του καταλληλότερου και πιο 
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αποτελεσματικού μέτρου υπό το πρίσμα 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη 
τις απόψεις των φορέων της αγοράς και 
την ανάγκη να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 
συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής.
3. Εντός μηνός από της αρχής της 
τρίμηνης περιόδου στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 1, ο BERT 
διατυπώνει, αποφασίζοντας με 
πλειοψηφία των μελών από τα οποία 
απαρτίζεται, γνωμοδότηση για την 
επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου μέτρου 
ή για να επισημάνει ότι το σχέδιο μέτρου 
θα αποτελέσει φραγμό στην ενιαία αγορά 
ή ότι δεν είναι συμβατό προς την 
κοινοτική νομοθεσία και ιδίως προς τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 8,
αναφέροντας εάν θεωρεί ότι το σχέδιο 
μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί ή 
αποσυρθεί και, κατά περίπτωση, 
καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις 
προς το σκοπό αυτό. Η γνώμη αυτή 
τεκμηριώνεται και δημοσιοποιείται.
4. Εάν ο BERT επισημαίνει στη 
γνωμοδότησή του ότι το σχέδιο μέτρου 
πρέπει να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί, η 
Επιτροπή μπορεί, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του BERT, 
να εγκρίνει απόφαση πριν από την εκπνοή 
της τρίμηνης περιόδου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 που να επιβάλλει στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει 
ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου, 
αναφέροντας τους λόγους και 
υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις 
προς τον σκοπό αυτόν.
5. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η 
Επιτροπή δύναται, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη την τυχόν γνώμη του 
BERT και σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 22, παράγραφος 2α, (διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής), να 
υποβάλει σχέδιο απόφασης που καλεί την 
αρμόδια εθνική κανονιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου και περιέχει συγκεκριμένες 
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προτάσεις προς το σκοπό αυτό.
6. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση 
βάσει της παραγράφου 4 ή εάν υποβάλει 
σχέδιο απόφασης βάσεις της παραγράφου 
5 πριν από την εκπνοή της τρίμηνης 
περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να εγκρίνει το 
σχέδιο μέτρου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη τυχόν παρατηρήσεις της 
Επιτροπής και του BERT. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή δημοσιεύει πώς έλαβε 
υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις.
7. Εντός εξαμήνου από την έγκριση εκ 
μέρους της Επιτροπής αιτιολογημένης 
απόφασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 
4 ή 5, που επιβάλλει στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει ή να 
αποσύρει το σχέδιο μέτρου, η οικεία 
εθνική ρυθμιστική αρχή τροποποιεί το 
σχέδιο μέτρου ή το αποσύρει σύμφωνα με 
την εν λόγω απόφαση. Σε περίπτωση που 
το σχέδιο μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί, 
η εθνική ρυθμιστική αρχή διοργανώνει 
δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τη 
διαδικασία διαβούλευσης και διαφάνειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 6, και 
γνωστοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 7.
8. Η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
αποσύρει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)) επιτρέποντας στα κράτη μέλη τη δέουσα εποπτεία 
(κανονιστική διαδικασία) της απόφασης για τα επανορθωτικά μέσα που πρέπει να ληφθούν σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του BERT και της Επιτροπής. Διευρύνει επίσης την εποπτεία των 
κρατών μελών και στην υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού που υπόκειται προς το παρόν 
μόνο σε συμβουλευτική διαδικασία της COCOM.
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Τροπολογία 41

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7 
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 42

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α 
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εάν δεν προβλέπεται άλλως στο άρθρο 9 
που αφορά τις ραδιοσυχνότητες, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τους 
την επιθυμία για τεχνολογικώς ουδέτερους 
κανονισμούς και, κατά την άσκηση των 
κανονιστικών καθηκόντων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες, ιδίως όσων 
προβλέπονται για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πράττουν αναλόγως.

Εάν δεν προβλέπεται άλλως στο άρθρο 9 
που αφορά τις ραδιοσυχνότητες ή εάν δεν 
απαιτείται άλλως προς επίτευξη των 
στόχων που θεσπίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 4, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τους την 
επιθυμία για τεχνολογικώς ουδέτερους 
κανονισμούς και, κατά την άσκηση των 
κανονιστικών καθηκόντων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες, ιδίως όσων 
προβλέπονται για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πράττουν αναλόγως.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 56 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 43

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το εξής:
"β) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται 
στρέβλωση ούτε περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 
αφορά τη διανομή περιεχομένου και την 
πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες σε 
όλα τα δίκτυα·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 58 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το 
Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 44

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ε
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) της συνεργασίας μεταξύ τους με την 
Επιτροπή και με την GERT, ώστε να 
εξασφαλίζονται η ανάπτυξη μιας συνεπούς 
κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των 

(δ) της συνεργασίας με την Επιτροπή και 
με τον BERT, ώστε να εξασφαλίζονται η 
ανάπτυξη μιας συνεπούς κανονιστικής 
πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
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ειδικών οδηγιών. οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 45

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο στ α (νέο))
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ α) Στην παράγραφο 4 προστίθεται το 
στοιχείο (στ α):
"(στ α) εφαρμόζοντας την αρχή σύμφωνα 
με την οποία οι τελικοί χρήστες πρέπει να 
είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση και να 
διανέμουν κάθε έννομο περιεχόμενο και 
να χρησιμοποιούν κάθε έννομη εφαρμογή 
ή/και υπηρεσία της επιλογής τους·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 61 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).

Τροπολογία 46

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο στ β (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ β (νέο)
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ β) Στην παράγραφο 4 προστίθεται το 
στοιχείο (στ β):
"(στ β) εφαρμόζοντας την αρχή σύμφωνα 
με την οποία δεν μπορεί να επιβάλλεται 
κανένας περιορισμός επί των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών 
χρηστών, χωρίς να προηγηθεί δικαστική 
απόφαση, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 11 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ελευθερία της έκφρασης και της 
ενημέρωσης, εκτός από περιπτώσεις 
όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών 
και στις οποίες η απόφαση δύναται να 
είναι αντίστοιχη."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 138 που είχε εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση 
το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο 
α)).

Τροπολογία 47

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας,

(α) της προαγωγής της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας διασφαλίζοντας συνεπή 
κανονιστική προσέγγιση κατά τη 
διάρκεια διαδοχικών περιόδων 
ανασκόπησης,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 62 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).

Τροπολογία 48

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) της εξασφάλισης του ανταγωνισμού 
προς όφελος των καταναλωτών και της 
προώθησης, κατά περίπτωση, 
ανταγωνισμού υποδομών,

(γ) της εξασφάλισης του ανταγωνισμού 
προς όφελος των καταναλωτών και της 
προώθησης, κατά το δυνατόν, 
ανταγωνισμού υποδομών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 62 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).

Τροπολογία 49

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο ζ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) της προώθησης αποτελεσματικών
επενδύσεων και καινοτομιών όσον αφορά 
νέες και ενισχυμένες υποδομές,
συνυπολογίζοντας και τους επενδυτικούς 
κινδύνους

(δ) της προώθησης επενδύσεων ανάλογα 
με τις απαιτήσεις της αγοράς και 
καινοτομιών όσον αφορά νέες και 
ενισχυμένες υποδομές, με την ενθάρρυνση 
του καταμερισμού των επενδύσεων και με 
τη διασφάλιση της δέουσας κατανομής 
των κινδύνων μεταξύ των επενδυτών και 
των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση 
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στις νέες εγκαταστάσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει την τροπολογία 62 που είχε εγκρίνει σε πρώτη 
ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, παράγραφος 2, 
στοιχείο α)).

Τροπολογία 50

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 -α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο -8α

Επιτροπή Πολιτικής Ραδιοφάσματος
1. Δημιουργείται Επιτροπή Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος ("ΕΠΡ") με σκοπό να 
συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων 
που τίθενται στο άρθρο 8α, παράγραφοι 
1, 3 και 5.
Η ΕΠΡ παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα 
πολιτικής ραδιοφάσματος.
Η ΕΠΡ απαρτίζεται από υψηλού 
επιπέδου εκπροσώπους των αρμόδιων 
εθνικών αρχών για την πολιτική 
ραδιοφάσματος σε κάθε κράτος μέλος. 
Κάθε κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο, 
ενώ η Επιτροπή δεν ψηφίζει.
2. Η ΕΠΡ, αποφασίζοντας με απόλυτη 
πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδοτήσεις, είτε 
μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, είτε με δική της 
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πρωτοβουλία.
3. Η ΕΠΡ υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την τροπολογία 63/αναθ, άρθρο 8α που είχε εγκρίνει σε 
πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (άρθρο 62, 
παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 51

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 8α Άρθρο 8α

Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός 
της πολιτικής του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός 
της πολιτικής του ραδιοφάσματος

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή κατά το 
στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και 
την εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη 
τους μεταξύ άλλων την οικονομία, την 
ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο 
συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές 
και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της ΕΕ 
καθώς και τα διάφορα συμφέροντα των 
κοινοτήτων χρηστών του ραδιοφάσματος, 
με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
του ραδιοφάσματος και την αποφυγή 
επιβλαβών παρεμβολών.

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή κατά το 
στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και 
την εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Προς το σκοπό αυτό, 
λαμβάνουν υπόψη τους μεταξύ άλλων την 
οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το 
δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία 
έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, 
κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των 
πολιτικών της ΕΕ καθώς και τα διάφορα 
συμφέροντα των κοινοτήτων χρηστών του 
ραδιοφάσματος, με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος και την αποφυγή 
επιβλαβών παρεμβολών.

2. Τα κράτη μέλη προάγουν το συντονισμό 
των προσεγγίσεων πολιτικής του 

2. Τα κράτη μέλη συνεργαζόμενα μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή, προάγουν το 
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ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και, οσάκις ενδείκνυται, εναρμονισμένες 
προϋποθέσεις όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική 
χρήση του ραδιοφάσματος που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

συντονισμό των προσεγγίσεων πολιτικής 
του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και, οσάκις ενδείκνυται, 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική 
χρήση του ραδιοφάσματος που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Τα κράτη μέλη προάγουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό των 
συμφερόντων της ΕΕ στους διεθνείς 
οργανισμούς με αρμοδιότητα σε θέματα 
ραδιοφάσματος. Όταν απαιτείται για την 
προαγωγή αυτού του αποτελεσματικού 
συντονισμού, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνώμη της 
Ομάδας Πολιτικής Ραδιοφάσματος 
(RSPG) η οποία συστάθηκε με την 
απόφαση 2002/622/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 
σύσταση ομάδας για την πολιτική 
ραδιοφάσματος, μπορεί να προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κοινούς στόχους πολιτικής.

3. Όποτε απαιτείται για να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός συντονισμός των 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στους διεθνείς οργανισμούς με 
αρμοδιότητα σε θέματα ραδιοφάσματος, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
της τη γνώμη της ΕΠΡ, μπορεί να 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο κοινούς στόχους πολιτικής.

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της RSPG, μπορεί να
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την 
καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον 
τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος.

4. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της ΕΠΡ, υποβάλλει, 
σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης,
νομοθετικές προτάσεις για την καθιέρωση 
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της 
πολιτικής ραδιοφάσματος. Αυτά τα
προγράμματα καθορίζουν τους 
πολιτικούς προσανατολισμούς και τους 
στόχους για τον στρατηγικό 
προγραμματισμό, συντονισμό και 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην Κοινότητα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας και των ειδικών οδηγιών.
4α. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει τα 
εκτελεστικά μέτρα που χρειάζονται προς 
εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων 
στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
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παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation
measures) is accepted as part of the compromise.

Τροπολογία 52

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφοι 1 και 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τους το γεγονός ότι οι 
ραδιοσυχνότητες αποτελούν δημόσιο 
αγαθό με σημαντική κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αξία, 
εξασφαλίζουν την ουσιαστική διαχείριση 
των ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 8. 
Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή του 
ραδιοφάσματος που χρησιμοποιείται για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
η χορήγηση γενικών αδειών ή 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων αυτών από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές βασίζονται σε αντικειμενικά, 
διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά 
κριτήρια. Εν προκειμένω τηρούν τις 

1. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τους το γεγονός ότι οι 
ραδιοσυχνότητες αποτελούν δημόσιο 
αγαθό με σημαντική κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αξία, 
εξασφαλίζουν την ουσιαστική διαχείριση 
των ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με τα άρθρα 8 
και 8α. Εξασφαλίζουν ότι η κατανομή του 
ραδιοφάσματος που χρησιμοποιείται για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
η χορήγηση γενικών αδειών ή 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων αυτών από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές βασίζονται σε αντικειμενικά, 
διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά 
κριτήρια. Εν προκειμένω τηρούν τις 
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σχετικές διεθνείς συμφωνίες και μπορούν 
να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους 
δημόσιας ασφάλειας. 

σχετικές διεθνείς συμφωνίες και μπορούν 
να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους 
δημόσιας ασφάλειας.

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης τους και επιδιώκοντας 
οφέλη για τον καταναλωτή, λ.χ. οικονομίες 
κλίμακας και διαλειτουργικότητα των 
υπηρεσιών. Εν προκειμένω ενεργούν 
σύμφωνα με την απόφαση 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα).

2. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
εναρμόνιση της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης τους και επιδιώκοντας 
οφέλη για τον καταναλωτή, λ.χ. οικονομίες 
κλίμακας και διαλειτουργικότητα των 
υπηρεσιών. Εν προκειμένω ενεργούν 
σύμφωνα με το άρθρο 8α της παρούσας 
οδηγίας και με την απόφαση 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)) προσδιορίζοντας ότι τα μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει 
του παρόντος άρθρου θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 8α (Στρατηγικός σχεδιασμός και 
συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος).

Τροπολογία 53

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν δεν προβλέπεται άλλως στο δεύτερο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλοι οι τύποι τεχνολογίας για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιμες για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
σύμφωνα με το εθνικό τους πρόγραμμα 
μερισμού ραδιοσυχνοτήτων και τον 
κανονισμό περί ραδιοεπικοινωνιών της 

3. Εάν δεν προβλέπεται άλλως στο δεύτερο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλοι οι τύποι τεχνολογίας για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται
διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
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ITU.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)) διασαφηνίζοντας ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρεκκλίνουν από την αρχή της ουδετερότητας της υπηρεσίας προκειμένου να εκπληρώσουν 
υποχρέωση που απορρέει από τους κανονισμούς περί ραδιοεπικοινωνιών της ITU (π.χ. προς 
αποφυγή προβλημάτων παρεμβολών με γειτονικές χώρες). Τονίζεται περαιτέρω με αιτιολογική 
σκέψη η συνοχή μεταξύ των μέτρων που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και αυτών 
που εγκρίνουν διεθνείς οργανισμοί φάσματος.

Τροπολογία 54

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εάν δεν προβλέπεται άλλως στο δεύτερο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να μπορούν να παρασχεθούν 
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι
διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σύμφωνα με το εθνικό τους 
πρόγραμμα μερισμού ραδιοσυχνοτήτων 
και τον κανονισμό περί 
ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν 
αναλογικούς και αμερόληπτους 
περιορισμούς για τους παρεχόμενους 
τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

4. Εάν δεν προβλέπεται άλλως στο δεύτερο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να μπορούν να παρασχεθούν 
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που 
δηλώνονται διαθέσιμες για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της 
εκπλήρωσης απαίτησης δυνάμει των περί 
ραδιοεπικοινωνιών κανονισμών της ITU.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
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(άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β)) διασαφηνίζοντας ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρεκκλίνουν από την αρχή της ουδετερότητας της υπηρεσίας προκειμένου να εκπληρώσουν 
υποχρέωση που απορρέει από τους κανονισμούς περί ραδιοεπικοινωνιών της ITU (π.χ. προς 
αποφυγή προβλημάτων παρεμβολών με γειτονικές χώρες). Τονίζεται περαιτέρω με αιτιολογική 
σκέψη η συνοχή μεταξύ των μέτρων που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και αυτών 
που εγκρίνουν διεθνείς οργανισμοί φάσματος.

Τροπολογία 55

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μέτρο που απαγορεύει την παροχή κάθε 
άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη 
μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου αυτό 
δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας 
υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
επεκτείνουν το μέτρο αυτό ώστε να 
καλύπτει υπηρεσίες για την εκπλήρωση 
άλλων στόχων γενικού συμφέροντος.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία (βλ. τροπολογία 64/αναθ, σημείο 4, τελευταία παράγραφος) αποκαθιστά 
τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α)).

Τροπολογία 56

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2002/21/ΕΚ 
Άρθρο 9 α – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Τα μέτρα που θεσπίζονται κατά την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν 
αποτελούν χορήγηση νέων δικαιωμάτων 

διαγράφεται
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χρήσης και επομένως δεν υπάγονται στις 
οικείες διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ 
(οδηγίας για την αδειοδότηση).

Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 57

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2002/21/ΕΚ 
Άρθρο 9 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να 
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων σε άλλες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θα 
μπορούν οι επιχειρήσεις να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες για 
τις οποίες αυτό προβλέπεται στα 
εκτελεστικά μέτρα που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το Άρθρο 8α(4α). Αυτά τα 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν επίσης να 
προβλέπουν την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων που συνδέονται με αυτά 
τα δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Άρθρο 62(2)(β) με το να εξαρτάται η μελλοντική εφαρμογή των εκτελεστικών 
μέτρων (σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) στον τομέα αυτό από τη συμφωνία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω της πολιτικής του ραδιοφάσματος.  Η 
κατάργηση του Άρθρου 9γ (μέτρα εναρμόνισης της διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων) είναι δεκτή 
ως μέρος του συμβιβασμού.
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Τροπολογία 58

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2002/21/ΕΚ 
Άρθρο 9 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε άλλες ζώνες, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν για τις επιχειρήσεις 
να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων σε άλλες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία (βλέπε τροπολογία 66, σημείο 1, δεύτερη παράγραφος) επιδιώκει να επιτύχει 
συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)).

Τροπολογία 59

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν 
ώστε τα εθνικά σχέδια και διαδικασίες 
αριθμοδότησης να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση σε όλους τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι μια επιχείρηση στην οποία έχει 
χορηγηθεί το δικαίωμα χρήσης σειράς 
αριθμών δεν προβαίνει σε διακρίσεις σε 
βάρος άλλων παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά 
την αλληλουχία αριθμών που 

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν 
ώστε τα εθνικά σχέδια και διαδικασίες 
αριθμοδότησης να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση σε όλους τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό και σε 
χρήστες αριθμών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι μια επιχείρηση στην 
οποία εκχωρείται περιοχή αριθμών δεν 
προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων 
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και χρηστών όσον αφορά 
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χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες τους.

την ακολουθία αριθμών που 
χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 68 (ελαφρώς τροποποιημένη) που 
εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 
(Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 60

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση των συγκεκριμένων αριθμών ή 
πεδίων αριθμοδότησης στην Κοινότητα 
όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και ταυτοχρόνως την 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο θέμα αυτό. 

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
εναρμόνιση συγκεκριμένων αριθμών ή 
πεδίων αριθμοδότησης στην Κοινότητα 
όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ή στηρίζει την 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει κατάλληλα 
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα στο θέμα αυτό 
στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται η 
εξασφάλιση της κατάλληλης 
διασυνοριακής πρόσβασης στην εθνική 
αριθμοδότηση από τελικούς χρήστες και 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Τα εκτελεστικά μέτρα 
μπορούν να χορηγούν ειδικές 
αρμοδιότητες στον BERT (Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον 
τομέα των Τηλεπικοινωνιών) για την 
εφαρμογή των μέτρων αυτών.

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.

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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 69 (μερικώς τροποποιημένη) που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 
62(2)(α)).

Τροπολογία 61

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου 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 των ευκολιών ή του 
ακινήτου αυτού, περιλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων κτηρίων ή εισόδων κτηρίων, 
ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων 
φερουσών κατασκευών, αγωγών, 
σωληνώσεων, φρεατίων και κυτίων 
σύνδεσης καθώς και μη ενεργών στοιχείων 
δικτύων.

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, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σε θέση να 
επιβάλουν μερισμό των ευκολιών ή του 
ακινήτου αυτού, περιλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων κτηρίων ή εισόδων κτηρίων, 
καλωδιώσεις κτιρίων, ιστών, κεραιών, 
πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, 
αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων και 
κυτίων σύνδεσης καθώς και μη ενεργών 
στοιχείων δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 70 (μερικώς τροποποιημένη) που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 
62(2)(α)).



PR\770260EL.doc 59/103 PE420.223v01-00

EL

Τροπολογία 62

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν, κατόπιν 
εύλογης περιόδου δημόσιας 
διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας παρέχεται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους η δυνατότητα έκφρασης 
των απόψεών τους, από τους κατόχους 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
δικαιωμάτων το μερισμό χρήσεων ή 
ακινήτων (συμπεριλαμβανομένου 
φυσικού συντοπισμού) για την 
ενθάρρυνση της πραγματοποίησης 
αποτελεσματικών επενδύσεων στην 
υποδομή και την προώθηση της 
καινοτομίας. Οι ρυθμίσεις αυτές για από 
κοινού χρήση ή συντονισμό μπορούν να 
περιλαμβάνουν κανόνες για την κατανομή 
των δαπανών της από κοινού χρήσης 
ευκολιών ή ακινήτου και λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να υπάρχει κατάλληλος 
καταμερισμός των κινδύνων μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 70, σημείο 2α (μερικώς τροποποιημένη) 
που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, 
T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 63

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον 
απαιτείται, να μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να παρέχουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες, κατ' αίτηση των αρμόδιων 
αρχών, για να μπορούν οι εν λόγω αρχές, 
από κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, να καταρτίσουν λεπτομερή 
κατάλογο του χαρακτήρα, της 
διαθεσιμότητας και της γεωγραφικής θέσης 
των ευκολιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και να τον καταστήσουν 
διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις να παρέχουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες, κατ' αίτηση των αρμόδιων 
αρχών, για να μπορούν οι εν λόγω αρχές, 
από κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, να καταρτίσουν λεπτομερή 
κατάλογο του χαρακτήρα, της 
διαθεσιμότητας και της γεωγραφικής θέσης 
των ευκολιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και να τον καταστήσουν 
διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 64

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να καταρτίσουν 
κατάλληλες συντονιστικές διαδικασίες, σε 
συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, σε σχέση με τα δημόσια έργα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και άλλες 
κατάλληλες δημόσιες ευκολίες ή ακίνητα.
Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν διαδικασίες που θα 
διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
θα ενημερώνονται σχετικά με τις 
κατάλληλες δημόσιες ευκολίες ή ακίνητα 
και τρέχοντα και προγραμματιζόμενα 
δημόσια έργα, ότι θα ενημερώνονται 
έγκαιρα για τέτοια έργα, και ότι η από 
κοινού χρήση θα διευκολύνεται στο 
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μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 70 , σημείο 2γ που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).
.

Τροπολογία 65

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνική 
ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με το παρόν 
Άρθρο είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 70 , σημείο 3, που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 66

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή 
ανακοινώνει στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές των άλλων κρατών μελών και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) εάν 
θα μπορούσαν να θιγούν ή έχουν θιγεί και 

Όπου κρίνεται σκόπιμο, η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή ανακοινώνει στις 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές των 
άλλων κρατών μελών και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Σε 
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άλλα κράτη μέλη. Η οικεία εθνική 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να ενημερώσει 
το κοινό ή να απαιτήσει την ενημέρωση 
αυτή από τις επιχειρήσεις, εφόσον κρίνει 
ότι η αποκάλυψη της παραβίασης είναι 
προς το δημόσιο συμφέρον.

περίπτωση που η αποκάλυψη της 
προσβολής είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να ενημερώνει το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 71, σημείο 3, δεύτερη παράγραφος 
(μερικώς τροποποιημένη) που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 
Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 67

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 β – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαθέτουν την εξουσία έκδοσης 
δεσμευτικών οδηγιών προς τις επιχειρήσεις 
που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό, με 
σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 13α.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαθέτουν την εξουσία έκδοσης 
δεσμευτικών οδηγιών προς τις επιχειρήσεις 
που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό, με 
σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 13α. Αυτές οι δεσμευτικές οδηγίες 
είναι αναλογικές και εφαρμόζονται εντός 
εύλογου χρονικού πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 72 (μερικώς τροποποιημένη) που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 
62(2)(α)).
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Τροπολογία 68

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 13 β – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 
όλες τις απαραίτητες εξουσίες για τη 
διερεύνηση περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 
όλες τις απαραίτητες εξουσίες για τη 
διερεύνηση περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης και τις επιπτώσεις της 
στην ασφάλεια και την ακεραιότητα των 
δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 75 (μερικώς τροποποιημένη) που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 
62(2)(α)).

Τροπολογία 69

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν μια επιχείρηση έχει σημαντική ισχύ 
σε μια συγκεκριμένη αγορά, είναι δυνατόν 
να θεωρηθεί ότι κατέχει σημαντική ισχύ 
και σε μια στενά συνδεδεμένη με αυτήν 
αγορά, εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο 
αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή 
η εκμετάλλευση της ισχύος στη μία αγορά 
στο πλαίσιο της άλλης αγοράς, με 
αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης 
ισχύος της επιχείρησης στην αγορά. Κατά 
συνέπεια είναι δυνατόν να ληφθούν στη 
συνδεδεμένη αγορά επανορθωτικά μέτρα 
με στόχο την αποτροπή της εκμετάλλευσης 

3. Εάν μια επιχείρηση έχει σημαντική ισχύ 
σε μια συγκεκριμένη αγορά, (στο εξής θα 
αναφέρεται ως "η πρώτη αγορά"), είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί ότι κατέχει
σημαντική ισχύ και σε μια στενά 
συνδεδεμένη με αυτήν αγορά, (στο εξής θα 
αναφέρεται ως "η δεύτερη αγορά"), εάν 
οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι 
τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η 
εκμετάλλευση της ισχύος στην πρώτη
αγορά στο πλαίσιο της δεύτερης αγοράς, 
με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης 
ισχύος της επιχείρησης στην αγορά Κατά 



PE420.223v01-00 64/103 PR\770260EL.doc

EL

αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 
13 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για 
την πρόσβαση) και, εάν τα εν λόγω μέτρα 
αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι δυνατόν να 
επιβληθούν επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

συνέπεια είναι δυνατόν να ληφθούν στη 
δεύτερη αγορά επανορθωτικά μέτρα με 
στόχο την αποτροπή της εκμετάλλευσης 
αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 
13 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για 
την πρόσβαση) και, εάν τα εν λόγω μέτρα 
αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι δυνατόν να 
επιβληθούν επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)).

Τροπολογία 70

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Μετά τη δημόσια διαβούλευση και τη 
διαβούλευση με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και αφού λάβει ιδιαιτέρως υπόψη 
τη γνώμη της GERT, η Επιτροπή εκδίδει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2,
σύσταση σχετικά με συναφείς αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών ("σύσταση"). 
Στη σύσταση ταυτοποιούνται οι εν λόγω 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα 
χαρακτηριστικά των οποίων δύναται να 
αιτιολογούν την επιβολή κανονιστικών 
υποχρεώσεων στις ειδικές οδηγίες, με την 
επιφύλαξη αγορών που σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να ορίζονται 
βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 
Η Επιτροπή καθορίζει τις αγορές σύμφωνα 
με τις αρχές του δίκαιου περί 
ανταγωνισμού.

1. Έπειτα από δημόσια διαβούλευση και 
διαβούλευση με τον BERT (Φορέας 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον 
τομέα των Τηλεπικοινωνιών), η Επιτροπή 
εκδίδει σύσταση σχετικά με σχετικές 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών (εφεξής 
καλούμενη "σύσταση"). Στη σύσταση 
ταυτοποιούνται οι εν λόγω αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα 
χαρακτηριστικά των οποίων δύναται να 
αιτιολογούν την επιβολή κανονιστικών 
υποχρεώσεων στις ειδικές οδηγίες, με την 
επιφύλαξη αγορών που σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να ορίζονται 
βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 
Η Επιτροπή καθορίζει τις αγορές σύμφωνα 
με τις αρχές του δίκαιου περί 
ανταγωνισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 71

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο δ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατόπιν διαβούλευσης με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές η Επιτροπή μπορεί, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη της τη 
γνώμη της GERT, να εκδίδει απόφαση για 
την ταυτοποίηση διακρατικών αγορών, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2α.

4. Η Επιτροπή μπορεί, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνώμη του BERT
που υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 7 
του Κανονισμού […/ΕΚ], να εκδίδει 
απόφαση για την ταυτοποίηση 
διακρατικών αγορών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 72

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφοι 5 και 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Στην περίπτωση των διακρατικών 
αγορών που καθορίζονται στην απόφαση, 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4, οι οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πραγματοποιούν από 
κοινού την ανάλυση αγοράς, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες 
γραμμές, και αποφασίζουν έπειτα από 

5. Στην περίπτωση των διακρατικών 
αγορών που καθορίζονται στην απόφαση, 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4, η Επιτροπή ζητεί από τον 
BERT να πραγματοποιήσει την ανάλυση 
αγοράς, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και να
γνωμοδοτήσει για την τυχόν επιβολή, 
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συνεννόηση για την τυχόν επιβολή, 
διατήρηση, τροποποίηση ή άρση των 
κανονιστικών υποχρεώσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

διατήρηση, τροποποίηση ή άρση των 
κανονιστικών υποχρεώσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την γνώμη του BERT, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά, και να επιβάλουν μία ή 
περισσότερες ειδικές υποχρεώσεις βάσει 
των άρθρων 9 έως 13α της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) 
και του άρθρο 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία). Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ακολουθεί τους 
στόχους πολιτικής που ορίζονται στο 
άρθρο 8.

6. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 
υπόκεινται στις διαδικασίες των άρθρων 6 
και 7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διενεργούν ανάλυση της σχετικής αγοράς 
και κοινοποιούν το αντίστοιχο σχέδιο 
μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 7:

6. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 
υπόκεινται στις διαδικασίες των άρθρων 6 
και 7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διενεργούν ανάλυση της σχετικής αγοράς 
και κοινοποιούν το αντίστοιχο σχέδιο 
μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 7:

(α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση 
προηγούμενου μέτρου για την αγορά αυτή. 
Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κοινοποιούν 
στην Επιτροπή αιτιολογημένη 
προτεινόμενη επέκταση και η τελευταία 
δεν διατυπώνει αντιρρήσεις εντός μηνός 
από την κοινοποιούμενη επέκταση, η 
περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί πέραν 
των τριών ετών,

(α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση 
προηγούμενου μέτρου για την αγορά αυτή. 
Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κοινοποιούν 
στην Επιτροπή αιτιολογημένη 
προτεινόμενη επέκταση και η τελευταία 
δεν διατυπώνει αντιρρήσεις εντός μηνός 
από την κοινοποιούμενη επέκταση, η 
περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί επί 
δύο επιπλέον έτη το ανώτερο.

(β) εντός δύο ετών από την έγκριση 
αναθεωρημένης σύστασης για σχετικές 
αγορές, όσον αφορά τις αγορές που δεν 
έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή, ή

(β) εντός δύο ετών από την έγκριση 
αναθεωρημένης σύστασης για σχετικές 
αγορές, όσον αφορά τις αγορές που δεν 
έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή, ή

(γ) εντός δύο ετών από την προσχώρησή 
τους, όσον αφορά τα κράτη μέλη που 
έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην 
Ένωση.

(γ) εντός δύο ετών από την προσχώρησή 
τους, όσον αφορά τα κράτη μέλη που 
έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην 
Ένωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)).

Τροπολογία 73

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Όταν εθνική ρυθμιστική αρχή δεν έχει 
ολοκληρώσει την ανάλυσή της για σχετική 
αγορά που προσδιορίζεται στη σύσταση 
εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 
16 παράγραφος 6, η GERT παρέχει 
συνδρομή στην οικεία εθνική ρυθμιστική 
αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματός της 
συμπληρώνοντας την ανάλυση της 
συγκεκριμένης αγοράς και των ειδικών 
υποχρεώσεων που θα επιβληθούν. Με τη 
συνδρομή αυτή η οικεία εθνική 
ρυθμιστική αρχή κοινοποιεί εντός έξι 
μηνών το σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

7. Σε περίπτωση που εθνική ρυθμιστική 
αρχή δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυσή 
της για σχετική αγορά που προσδιορίζεται 
στην σύσταση εντός της χρονικής 
προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 16 
παράγραφος 6, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τον BERT να εκδώσει γνώμη, 
συμπεριλαμβανομένου σχεδίου μέτρου, για 
την ανάλυση της συγκεκριμένης αγοράς 
και των ειδικών υποχρεώσεων που θα 
επιβληθούν. Ο BERT πραγματοποιεί 
δημόσια διαβούλευση για το οικείο σχέδιο 
μέτρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 74

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) Στη παράγραφο 1, στη δεύτερη 
πρόταση, η φράση "ενεργώντας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 22 
παράγραφος 2" αντικαθίσταται από τη 
φράση "ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 
2α."

(α) Στην πρώτη πρόταση της παραγράφου
1, η φράση "ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2"
αντικαθίσταται από τη φράση "ενεργώντας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 
παράγραφος 3."

Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 75

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή/και 
προδιαγραφών, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων ή συστάσεων που εγκρίνονται 
από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU), την Επιτροπή Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (ECC), το Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη 
Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή/και 
προδιαγραφών, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων ή συστάσεων που εγκρίνονται 
από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU), την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Διοικήσεων Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (CEPT), το Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη 
Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 83 , που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από 
το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).
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Τροπολογία 76

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο γ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρότυπα 
ή/και οι προδιαγραφές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεν συμβάλλουν πλέον 
στην παροχή εναρμονισμένων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ότι δεν 
ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των 
καταναλωτών ή ότι παρεμποδίζουν την 
τεχνολογική εξέλιξη, τα αποσύρει από τον 
κατάλογο των προτύπων ή/και 
προδιαγραφών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2α.

5. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρότυπα 
ή/και οι προδιαγραφές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεν συμβάλλουν πλέον 
στην παροχή εναρμονισμένων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ότι δεν 
ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των 
καταναλωτών ή ότι παρεμποδίζουν την 
τεχνολογική εξέλιξη, τα αποσύρει από τον 
κατάλογο των προτύπων ή/και 
προδιαγραφών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 77

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο ε
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α

Κοινή θέση του Συμβουλίου 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.

6α. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 
4, 5 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 78

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Με την 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 κανονιστικών αρχών, των 
κανονιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 
αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, 
η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της GERT, εάν 
υπάρχει, μπορεί να εκδώσει σύσταση για 
την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών με σκοπό την προαγωγή 
της επίτευξης των στόχων του άρθρου 8".

1. Με την 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 κανονιστικών αρχών, των
κανονιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στις ειδικές οδηγίες ενδέχεται να 
αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, 
η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη της τη γνώμη της GERT, εάν 
υπάρχει, μπορεί να εκδώσει απόφαση για 
την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών με σκοπό την προαγωγή 
της επίτευξης των στόχων του άρθρου 8".

2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει σύσταση κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1, ενεργεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 
παράγραφος 2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να λαμβάνουν 
ιδιαιτέρως υπόψη τους τις εν λόγω 
συστάσεις κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Εφόσον μια εθνική 
ρυθμιστική αρχή επιλέγει να μην 
ακολουθήσει μια σύσταση, ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή, αιτιολογώντας τη 



PR\770260EL.doc 71/103 PE420.223v01-00

EL

θέση της.
2α. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η οποία αποσκοπεί 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.
2β. Μέτρα που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1 μπορούν να 
περιλαμβάνουν προσδιορισμό 
εναρμονισμένης ή συντονισμένης 
μεθόδου για την αντιμετώπιση των 
ακόλουθων θεμάτων:
(α) τη συνεκτική εφαρμογή κανονιστικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
κανονιστικής ρύθμισης νέων υπηρεσιών, 
επιμέρους αγορών και διασυνοριακών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
για επιχειρήσεις· 
(β) θέματα αριθμοδότησης, 
ονοματοδοσίας και διευθυνσιοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων πεδίων αριθμών, 
φορητότητας αριθμών και 
αναγνωριστικών, συστημάτων 
μετατροπής αριθμών και διευθύνσεων, 
καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112)·
(γ) θέματα καταναλωτών που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία περί καθολικής υπηρεσίας), 
ιδιαίτερα δε συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες και εξοπλισμό 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ μέρους 
τελικών χρηστών με αναπηρίες·
(δ) λογιστική προβλεπόμενη από την 
κανονιστική ρύθμιση, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού 
του επενδυτικού κινδύνου.

3. Η GERT μπορεί με δική της 
πρωτοβουλία να συμβουλεύσει την 
Επιτροπή σχετικά με την έγκριση ενός 
μέτρου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.

3. Η GERT μπορεί με δική της 
πρωτοβουλία να συμβουλεύσει την 
Επιτροπή σχετικά με την έγκριση ενός 
μέτρου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 84 (τροποποιημένη) που εγκρίθηκε σε 
πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 
62(2)(α)).

Τροπολογία 79

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 23
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφοι 2 και 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Κάθε μέρος μπορεί να παραπέμψει τη 
διαφορά στις οικείες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές συντονίζουν τις προσπάθειές τους 
για την επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με 
τους στόχους του άρθρου 8.

2. Κάθε μέρος μπορεί να παραπέμψει τη 
διαφορά στις οικείες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές συντονίζουν τις προσπάθειές τους 
στα πλαίσια του BERT για την επίλυση 
της διαφοράς, στο μέτρο του δυνατού με 
την λήψη κοινής απόφασης, σύμφωνα με 
τους στόχους του άρθρου 8. Οι 
υποχρεώσεις που μπορούν να επιβάλλουν 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε μια 
επιχείρηση, στο πλαίσιο της επίλυσης 
διαφοράς, πρέπει να είναι σύμφωνες προς 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή 
των ειδικών οδηγιών.

Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή που διαθέτει 
αρμοδιότητα σε τέτοια διαφορά μπορεί να 
ζητήσει από την GERT να εκδώσει γνώμη 
ως προς τη δράση που πρέπει να 
αναληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας-πλαισίου ή/και των ειδικών 
οδηγιών για επίλυση της διαφοράς.

Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή που διαθέτει 
αρμοδιότητα σε τέτοια διαφορά μπορεί να 
ζητήσει από τον BERT να εκδώσει 
σύσταση σύμφωνα με το Άρθρο 18 του 
Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ.../2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ... [για την ίδρυση του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον 
τομέα των Τηλεπικοινωνιών (BERT)] ως 
προς τη δράση που πρέπει να αναληφθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας-
πλαισίου ή/και των ειδικών οδηγιών για 
επίλυση της διαφοράς.

Εφόσον έχει διατυπωθεί ανάλογο αίτημα 
προς την GERT, κάθε εθνική ρυθμιστική 

Εφόσον έχει διατυπωθεί ανάλογο αίτημα 
προς τον BERT, κάθε εθνική ρυθμιστική 
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αρχή που διαθέτει αρμοδιότητα σε 
οποιαδήποτε πτυχή της διαφοράς αναμένει 
την γνώμη της GERT προτού αναλάβει 
δράση για επίλυση της διαφοράς, με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να λάβουν επείγοντα 
μέτρα όπου αυτό είναι απαραίτητο.

αρχή που διαθέτει αρμοδιότητα σε 
οποιαδήποτε πτυχή της διαφοράς αναμένει 
την σύσταση του BERT σύμφωνα με το 
Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 
Αριθ.../2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ... [ για 
την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών (BERT)] προτού 
αναλάβει δράση για επίλυση της διαφοράς,
με την επιφύλαξη της δυνατότητας οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να λάβουν 
επείγοντα μέτρα όπου αυτό είναι 
απαραίτητο.

Οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλει η 
εθνική ρυθμιστική αρχή σε επιχείρηση στο 
πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς τηρεί τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή των 
ειδικών οδηγιών και λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τη γνώμη που εκδίδει η GERT.

Οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλει η 
εθνική ρυθμιστική αρχή σε επιχείρηση στο 
πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς τηρεί τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή των 
ειδικών οδηγιών και λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τη σύσταση του BERT σύμφωνα 
με το Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 
Αριθ.../2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ... [ για 
την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών (BERT)].

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να αρνούνται από κοινού την 
επίλυση διαφοράς, εάν υπάρχουν άλλοι 
μηχανισμοί, περιλαμβανομένης της 
διαμεσολαβήσεως, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν καλύτερα σε έγκαιρη 
επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να αρνούνται από κοινού την 
επίλυση διαφοράς, εάν υπάρχουν άλλοι 
μηχανισμοί, περιλαμβανομένης της 
διαμεσολαβήσεως, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν καλύτερα σε έγκαιρη 
επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8.

Τα μέρη ενημερώνονται σχετικά αμελλητί. 
Εάν, έπειτα από τέσσερις μήνες, η διαφορά 
δεν έχει επιλυθεί, εάν η διαφορά δεν έχει 
παραπεμφθεί στα δικαστήρια από το μέρος
το οποίο επιδιώκει επανόρθωση και 
εφόσον ζητηθεί από τα εκατέρωθεν μέρη, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν 
τις προσπάθειές τους για να επιτευχθεί 
επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 και λαμβανομένης 
ιδιαιτέρως υπόψη κάθε γνώμης που 

Τα μέρη ενημερώνονται σχετικά αμελλητί. 
Εάν, έπειτα από τέσσερις μήνες, η διαφορά 
δεν έχει επιλυθεί, εάν η διαφορά δεν έχει 
παραπεμφθεί στα δικαστήρια από το μέρος 
το οποίο επιδιώκει επανόρθωση και 
εφόσον ζητηθεί από τα εκατέρωθεν μέρη, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν 
τις προσπάθειές τους για να επιτευχθεί 
επίλυση της διαφοράς, στο μέτρο του 
δυνατού με την λήψη κοινής απόφασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 
λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη κάθε 
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εκδίδεται από την GERT. γνώμης που εκδίδεται από τον BERT 
σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κανονισμού 
(ΕΚ) Αριθ.../2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...[για 
την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών (BERT)]. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη παράγραφος της παρούσας τροπολογίας επαναφέρει την τροπολογία 86, που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 
62(2)(α)).

Τροπολογία 80

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 24
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 21 α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα 
των κυρώσεων που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες ποινές 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν 
λόγω διατάξεις το αργότερο έως τις ...* 
καθώς και οποιαδήποτε επακόλουθη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει χωρίς 
καθυστέρηση.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα 
των κυρώσεων που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των 
ειδικών οδηγιών και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες ποινές 
πρέπει να είναι κατάλληλες, 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τις εν λόγω διατάξεις το 
αργότερο έως τις ...* καθώς και 
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).
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Τροπολογία 81

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 28
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 
θεωρούνται ως ευρισκόμενες σε κοινή 
δεσπόζουσα θέση, κατά την έννοια του 
άρθρου 14, εάν, ακόμη και αν δεν 
υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί 
μεταξύ τους, λειτουργούν σε μια αγορά η 
οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
πραγματικού ανταγωνισμού και στην 
οποία καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν 
έχει σημαντική ισχύ στην αγορά. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις σχετικά με την κοινή 
δεσπόζουσα θέση που περιλαμβάνονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων ("Κοινοτικός 
κανονισμός συγκεντρώσεων")*, αυτό 
είναι πιθανόν να συμβαίνει όταν η αγορά 
είναι συγκεντρωμένη και παρουσιάζει 
σειρά κατάλληλων χαρακτηριστικών από 
τα οποία τα ακόλουθα ενδέχεται να έχουν 
μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο των 
επικοινωνιών:

Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 
θεωρούνται ως ευρισκόμενες σε κοινή 
δεσπόζουσα θέση, κατά την έννοια του 
άρθρου 14, εάν, ακόμη και αν δεν 
υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί 
μεταξύ τους, λειτουργούν σε μια αγορά η 
οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
πραγματικού ανταγωνισμού και στην 
οποία καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν 
έχει σημαντική ισχύ στην αγορά. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και 
την νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
κοινή δεσπόζουσα θέση, αυτό είναι 
πιθανόν να συμβαίνει όταν η αγορά είναι 
συγκεντρωμένη και παρουσιάζει σειρά 
κατάλληλων χαρακτηριστικών από τα 
οποία τα ακόλουθα ενδέχεται να έχουν 
μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο των 
επικοινωνιών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)).
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Τροπολογία 82

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό κύκλωμα 
που συνδέει το σημείο τερματισμού του 
δικτύου στις εγκαταστάσεις του 
συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή 
ή με την αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

(ε) "Τοπικός βρόχος": φυσικό κύκλωμα 
που συνδέει το σημείο τερματισμού του 
δικτύου με τον κεντρικό κατανεμητή ή με 
την αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 83

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων 
δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα 
και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις 
που διαθέτουν άδεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία 
για την αδειοδότηση), την υποχρέωση να 
διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους 
διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η παροχή και η 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων 
δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα 
και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις 
που διαθέτουν άδεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία 
για την αδειοδότηση), την υποχρέωση να 
διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους 
διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό ή την εκπομπή 
ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου ή την 
παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η παροχή και η 
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διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατές με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 έως 8.

διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και 
διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό 
όρους και προϋποθέσεις συμβατές με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 έως 8. Ωστόσο, οι όροι και οι 
συνθήκες για τη διασύνδεση δεν πρέπει 
να εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διαλειτουργικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τις τροπολογίες 93 και 94, που εγκρίθηκαν σε πρώτη 
ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 84

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
ενεργώντας με γνώμονα την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 8 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο), 
ενθαρρύνουν και, κατά περίπτωση, 
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, την κατάλληλη 
πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς και τη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, 
ασκώντας τις αρμοδιότητές τους κατά 
τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονομική 
απόδοση, βιώσιμο ανταγωνισμό, 
αποδοτική επένδυση και καινοτομία, και 
παρέχει το μέγιστο όφελος στους τελικούς 
χρήστες.

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
ενεργώντας με γνώμονα την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 8 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο), 
ενθαρρύνουν και, κατά περίπτωση, 
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, την κατάλληλη 
πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς και τη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, 
ασκώντας τις αρμοδιότητές τους κατά 
τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονομική 
απόδοση, βιώσιμο ανταγωνισμό, επένδυση 
και καινοτομία, και παρέχει το μέγιστο 
όφελος στους τελικούς χρήστες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 85

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(αα) το σημείο (α) στην παράγραφο 1, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(α) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο 
για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα 
τελικής διασύνδεσης ή δίκαιης και 
εύλογης πρόσβασης σε υπηρεσίες τρίτων, 
υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 
ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένης, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της 
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά 
τους όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη, ή να 
καθιστούν τις υπηρεσίες τους 
διαλειτουργικές με δίκαιους, διαφανείς 
και λογικούς όρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)).

Τροπολογία 86

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κοινή θέση του Συμβουλίου 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 -7α της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 87

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Υπό το πρίσμα 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."·

2. Υπό το πρίσμα 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."·

Κατά την κατάρτιση των διατάξεων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, 
η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών 
("BERT").

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 88

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(aa) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:
"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 έως13α 
της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο -
7α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο).
Κατά την εξέταση της αναλογικότητας 
των προς επιβολή υποχρεώσεων και 
όρων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τους τους 
διαφορετικούς όρους ανταγωνισμού που 
υπάρχουν στους διάφορους τομείς εντός 
του κράτους μέλους τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία (βλ. τροπολογία 97) επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο 
κατά την πρώτη του ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)). Παραπομπή στην προσαρμογή των 
επανορθωτικών μέτρων στους όρους γεωγραφικού ανταγωνισμού που μετακινήθηκαν από το 
Άρθρο 5.
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Τροπολογία 89

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η εθνική 
κανονιστική αρχή προτίθεται να επιβάλλει 
σε φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική 
ισχύ στην αγορά, υποχρεώσεις πρόσβασης 
ή διασύνδεσης που υπερβαίνουν εκείνες 
που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 13 της 
παρούσας οδηγίας, υποβάλλει το αίτημα 
αυτό στην Επιτροπή. Η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνώμη της
Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών Τηλεπικοινωνιών (GERT)*. Η 
Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με το 
άρθρο 14, παράγραφος 2, να επιτρέψει ή 
να εμποδίσει την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να λάβει τέτοιου είδους μέτρα.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η εθνική 
κανονιστική αρχή προτίθεται να επιβάλλει 
σε φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική 
ισχύ στην αγορά, υποχρεώσεις πρόσβασης 
ή διασύνδεσης που υπερβαίνουν εκείνες 
που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 13α της 
παρούσας οδηγίας, υποβάλλει το αίτημα 
αυτό στην Επιτροπή. Η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνώμη του BERT.
Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με το 
άρθρο 14, παράγραφος 2, να επιτρέψει ή 
να εμποδίσει την εθνική ρυθμιστική αρχή 
να λάβει τέτοιου είδους μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)) με το να εξαρτά την υποχρέωση του Λειτουργικού 
Διαχωρισμού από τις διατάξεις του Άρθρου -7α (από κοινού ρύθμιση).

Τροπολογία 90

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, να επιβάλλουν 
υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη 
διασύνδεση ή/και την πρόσβαση, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους φορείς 

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, να επιβάλλουν 
υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη 
διασύνδεση ή/και την πρόσβαση, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους φορείς 



PE420.223v01-00 82/103 PR\770260EL.doc

EL

εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως 
πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές 
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, 
όρους και προϋποθέσεις παροχής και 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών 
διαχείρισης φόρτου, καθώς και τιμών."

εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως 
πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές 
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, 
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και εφαρμογές, πολιτικές 
διαχείρισης της κυκλοφορίας, όρους και 
προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών 
διαχείρισης φόρτου, καθώς και τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 98 , που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από 
το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 91

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Παρά την παράγραφο 3, όταν ένας 
φορέας εκμετάλλευσης έχει, δυνάμει του 
άρθρου 12, υποχρεώσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε δίκτυο υποδομής 
χονδρικής, συμπεριλαμβανομένης της 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο σε σταθερό σημείο, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν τη 
δημοσίευση προσφοράς αναφοράς που 
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

4. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 3, όταν 
διαπιστώνεται ότι ένας φορέας 
εκμετάλλευσης διαθέτει σημαντική ισχύ 
στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) 
όσον αφορά την τοπική πρόσβαση σε 
σταθερό σημείο, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές εξασφαλίζουν τη δημοσίευση 
προσφοράς αναφοράς που περιέχει 
τουλάχιστον τα στοιχεία που εκτίθενται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 99 , που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από 
το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).
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Τροπολογία 92

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο δ
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής 
υποχρεώσεων βάσει της παραγράφου 1, 
και ιδίως όταν αξιολογούν τον τρόπο με 
τον οποίο τέτοιου είδους υποχρεώσεις θα 
επιβάλλονταν έτσι ώστε να είναι ανάλογες 
με τους στόχους του άρθρου 8 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), λαμβάνουν 
υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:

2. Όταν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής 
υποχρεώσεων βάσει της παραγράφου 1, 
και ιδίως όταν αξιολογούν το κατά πόσον
τέτοιου είδους υποχρεώσεις θα 
επιβάλλονταν έτσι ώστε να είναι ανάλογες 
με τους στόχους του άρθρου 8 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), λαμβάνουν 
υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 93

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – παράγραφος 2 –στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δα) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
(γ) την αρχική επένδυση του κατόχου της 
ευκολίας, έχοντας υπόψη δημόσιες 
επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
και τους συναφείς με την υλοποίηση της 
επένδυσης κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου 
μερισμού των κινδύνων μεταξύ των 
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επιχειρήσεων που διαθέτουν πρόσβαση 
στις νέες αυτές εγκαταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 100 (Άρθρο 12, παράγραφος 2, σημείο γ)
που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, 
T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 94

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 8 – παράγραφος 2 –στοιχείο ε
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) την ανάγκη μακροπρόθεσμης 
διασφάλισης του ανταγωνισμού, μεταξύ 
άλλων με ανταγωνισμό που στηρίζεται σε 
οικονομικά αποδοτικές υποδομές·"·

(δ) την ανάγκη μακροπρόθεσμης 
διασφάλισης του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα
όσον αφορά την υποδομή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 95

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13– παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, να 
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την 
ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιμών, 
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που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
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. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς 
κινδύνους.

που περιλαμβάνουν υποχρέωση 
καθορισμού των τιμών με γνώμονα το 
κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή 
ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και 
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. Για να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης 
μεταξύ άλλων στα δίκτυα νεώτερης γενεάς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την επένδυση του φορέα 
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν 
εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του 
επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, 
συνυπολογίζοντας τους συναφείς 
κινδύνους, και τον κατάλληλο επιμερισμό 
τους μεταξύ των επενδυτών και των 
επιχειρήσεων που διαθέτουν πρόσβαση 
στις νέες ευκολίες, συμπεριλαμβανομένων 
διαφοροποιημένων βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων επιμερισμού 
του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 101 , που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση 
από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 96

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(aa) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
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παράγραφος:
4a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι η ρύθμιση των τιμών 
πρόσβασης για μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις επιμερισμού κινδύνου είναι 
σύμφωνες με το μακροπρόθεσμο 
σωρευτικό κόστος ενός αποδοτικού 
φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τον υπολογιζόμενο βαθμό 
διείσδυσης του φορέα εκμετάλλευσης σε 
νέες αγορές και το γεγονός ότι οι τιμές 
πρόσβασης για βραχυπρόθεσμες 
συμβάσεις περιλαμβάνουν ασφάλιστρο 
κινδύνου. Το ασφάλιστρο κινδύνου 
καταργείται σταδιακά με την αυξανόμενη 
διείσδυση στην αγορά πρόσβασης. Οι 
δοκιμές συρρίκνωσης περιθωρίου δεν 
εφαρμόζονται σε βραχυπρόθεσμες 
συμβάσεις αν χρεώνεται ασφάλιστρο 
κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 102 , που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση 
από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 97

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13– παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Αντί της επιβολής υποχρεώσεων 
σχετικά με τα συστήματα κοστολόγησης, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
δέχονται τη χρήση άλλης μεθόδου 
τιμολόγησης της διασύνδεσης, όπως της 
καλούμενης "bill and keep", στο μέτρο 
που αυτή δεν παρεμποδίζει και δεν 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό."·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 98

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφοι 1 και 2 και εισαγωγή της παραγράφου 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
προσήκουσες υποχρεώσεις δυνάμει των 
άρθρων 9 έως 13 απέτυχαν να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και ότι σημαντικά 
προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες 
της αγοράς παραμένουν όσον αφορά την 
χονδρική παροχή ορισμένων προϊόντων 
πρόσβασης, μπορεί ως εξαιρετικό μέτρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, να 
επιβάλει υποχρέωση σε καθετοποιημένες 
επιχειρήσεις να μεταθέσουν 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
χονδρική παροχή συναφών προϊόντων 
πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που 
λειτουργεί ανεξάρτητα.

1. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, 
και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3, να επιβάλει, ως έκτακτο 
μέτρο, υποχρέωση σε καθετοποιημένες 
επιχειρήσεις να μεταθέσουν 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
χονδρική παροχή προϊόντων σταθερής 
πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που 
λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα 
προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες 
πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής 
εταιρίας, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμη υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα 
προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες 
πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων 
επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής 
εταιρίας, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν 
επίπεδα τιμών και στάθμη υπηρεσιών, 
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων 
και διαδικασιών.

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 

2. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή 
προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση 
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λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτηση στην Επιτροπή, η οποία 
περιλαμβάνει:

λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει 
αίτηση στην Επιτροπή, η οποία 
περιλαμβάνει:

(α) τεκμηρίωση η οποία να αιτιολογεί το 
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η εθνική 
ρυθμιστική αρχή βάσει της παραγράφου 1,

(α) τεκμηρίωση ότι η θέσπιση και η 
επιβολή μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο 
κατάλληλων υποχρεώσεων μεταξύ των 
οριζόμενων στα άρθρα 9-13, στη βάση 
βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών, για 
την επίτευξη αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού έπειτα από συντονισμένη 
ανάλυση των σχετικών αγορών σύμφωνα 
με την διαδικασία ανάλυσης της αγοράς 
που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) έχει 
αποτύχει και ότι θα συνεχίσει σε σταθερή 
βάση να αποτυγχάνει την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
σε διάφορες από τις αγορές χονδρικής 
προϊόντων που έχουν αναλυθεί έχουν 
εντοπιστεί σημαντικά και επίμονα 
προβλήματα ανταγωνισμού/περιπτώσεις 
αποτυχίας της αγοράς·

(β) αιτιολογημένη τεκμηρίωση από την 
οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές 
ανάπτυξης αποτελεσματικού και βιώσιμου
ανταγωνισμού με βάση την υποδομή μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι 
ελάχιστες ή μηδαμινές,

(β) στοιχεία από τα οποία να προκύπτει 
ότι οι προοπτικές ανάπτυξης 
ανταγωνισμού με βάση την υποδομή μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι 
ελάχιστες ή μηδαμινές·

(γ) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου 
στη ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση 
καθώς και στα επενδυτικά κίνητρα στον 
τομέα συνολικά, ιδίως όσον αφορά την 
ανάγκη να εξασφαλισθεί η κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, και σε άλλους 
ενδιαφερομένους, ιδίως δε του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό και ενδεχόμενων 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές.

(γ) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου 
στην ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση 
και ιδιαίτερα στο εργατικό δυναμικό της, 
καθώς και στα κίνητρα της επιχείρησης 
για επένδυση στο δίκτυό της, καθώς και 
σε άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένης ιδίως ανάλυσης του 
αναμενόμενου αντίκτυπου στον 
ανταγωνισμό υποδομών και συγκεκριμένα 
ενδεχόμενων αποτελεσμάτων στους 
καταναλωτές·

(γα) ανάλυση των λόγων για τους οποίους 
η υποχρέωση αυτή θα αποτελούσε το 
αποτελεσματικότερο μέσο επιβολής 
επανορθωτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των προσδιοριζόμενων 
προβλημάτων του ανταγωνισμού ή 
περιπτώσεων δυσλειτουργίας της αγοράς·
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3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Η εθνική ρυθμιστική αρχή 
περιλαμβάνει στην πρότασή της σχέδιο 
του προτεινόμενου μέτρου, το οποίο
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 103 (ελαφρώς τροποποιημένη) που 
εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 
(Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 99

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 12 – στοιχείο ε
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Παράρτημα II – μέρος A – σημείο 1 – στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς 
υποβρόχους (ολική και μεριζόμενη) 
περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της 
πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες όπως 
αγωγούς, και/ή οπτικές ίνες για 
οπισθόζευξη·

(β) αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς 
βρόχους και υποβρόχους (ολική και 
μεριζόμενη) περιλαμβανομένης, 
ενδεχομένως, της πρόσβασης σε στοιχεία 
δικτύου που δεν είναι ενεργά με σκοπό 
την ανάπτυξη δικτύων οπισθόζευξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 100

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a) Το άρθρο 3 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή η παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί, με 
την επιφύλαξη των ειδικών υποχρεώσεων 
που αναφέρονται στο Άρθρο 6, 
παράγραφος 2, ή των δικαιωμάτων 
χρήσης που αναφέρονται στο Άρθρο 5, 
επιτρέπεται μόνον έπειτα από χορήγηση 
γενικής άδειας. Ενδέχεται να απαιτηθεί 
από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση η 
υποβολή κοινοποίησης, αλλά δεν 
προϋποτίθεται η έκδοση ρητής απόφασης 
ή άλλης διοικητικής πράξης από την 
εθνική κανονιστική αρχή πριν από την 
άσκηση των εκ της αδείας δικαιωμάτων.
Μια επιχείρηση δύναται να εκκινήσει 
δραστηριότητα κατόπιν κοινοποίησης, 
εφόσον απαιτηθεί, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 σχετικά 
με τα δικαιώματα χρήσης.
Επιχειρήσεις που παρέχουν 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε διάφορα κράτη μέλη, 
υπέχουν υποχρέωση για μία μόνο 
κοινοποίηση ανά ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).
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Τροπολογία 101

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφοι 1 και 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων βάσει γενικών αδειών. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ώστε:

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν, όπου 
είναι δυνατόν, ιδίως όταν ο κίνδυνος 
επιβλαβών παρεμβολών είναι αμελητέος, 
τους όρους χρήσης των εν λόγω 
ραδιοσυχνοτήτων στις γενικές άδειες. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ώστε:

– να αποφεύγονται οι επιβλαβείς 
παρεμβολές,

– να αποφεύγονται οι επιβλαβείς 
παρεμβολές,

– να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των 
υπηρεσιών,

– να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των 
υπηρεσιών,

– να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική 
χρήση του φάσματος, ή

– να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική 
χρήση του φάσματος, ή

– να πληρούνται άλλοι στόχοι γενικού 
συμφέροντος όπως ορίζονται σύμφωνα με 
την κοινοτική νομοθεσία.

– να πληρούνται άλλοι στόχοι γενικού 
συμφέροντος όπως ορίζονται σύμφωνα με 
την κοινοτική νομοθεσία.

2. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση 
ατομικών δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, τα κράτη 
μέλη χορηγούν τα δικαιώματα αυτά, 
κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση για 
την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών βάσει 
της γενικής άδειας που αναφέρεται στο 
άρθρο 3, με την επιφύλαξη των άρθρων 6 
και 7 και του άρθρου 11 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας και των 
άλλων κανόνων που διασφαλίζουν την 
αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο).

2. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση 
ατομικών δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, τα κράτη 
μέλη χορηγούν τα δικαιώματα αυτά, 
κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση για 
την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών βάσει 
της γενικής άδειας που αναφέρεται στο 
άρθρο 3, με την επιφύλαξη των άρθρων 6, 
6α, 7 και του άρθρου 11 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας και των 
άλλων κανόνων που διασφαλίζουν την 
αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο).

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών προς επίτευξη 

Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που 
ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη 
μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών εκπομπών προς επίτευξη 
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στόχων γενικού συμφέροντος σύμφωνα με 
την κοινοτική νομοθεσία, τα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών 
χορηγούνται μέσω ανοικτών, 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών διαδικασιών και, στην 
περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-
πλαισίου). Μια εξαίρεση από την απαίτηση 
για ανοικτές διαδικασίες θα μπορούσε να 
ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς 
παροχής υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη στόχου 
γενικού συμφέροντος όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

στόχων γενικού συμφέροντος σύμφωνα με 
την κοινοτική νομοθεσία, τα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών 
χορηγούνται μέσω ανοικτών, 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών διαδικασιών και, στην 
περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-
πλαισίου). Μια εξαίρεση από την απαίτηση 
για ανοικτές διαδικασίες θα μπορούσε να 
ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς 
παροχής υπηρεσιών περιεχομένου 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη στόχου 
γενικού συμφέροντος όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.

Κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, 
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν κατά πόσον 
τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να 
μεταβιβαστούν από τον κάτοχο των 
δικαιωμάτων καθώς και υπό ποιους όρους. 
Στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, η 
εν λόγω διάταξη είναι σύμφωνη με το 
άρθρο 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγίας-πλαισίου).

Κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, 
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν κατά πόσον 
τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να 
μεταβιβαστούν από τον κάτοχο των 
δικαιωμάτων καθώς και υπό ποιους όρους. 
Στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, η 
εν λόγω διάταξη είναι σύμφωνη με τα 
άρθρα 9 και 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγίας-πλαισίου).

Σε περίπτωση που κράτη μέλη χορηγούν 
δικαιώματα χρήσης για περιορισμένη 
χρονική περίοδο, η διάρκεια είναι 
κατάλληλη για τη σχετική υπηρεσία λόγω 
του επιδιωκόμενου στόχου και των 
απαιτούμενων επενδύσεων.

Σε περίπτωση που κράτη μέλη χορηγούν 
δικαιώματα χρήσης για περιορισμένη 
χρονική περίοδο, η διάρκεια είναι 
κατάλληλη για τη σχετική υπηρεσία λόγω 
του επιδιωκόμενου στόχου, λαμβανομένης 
δεόντως υπόψη της αναγκαίας περιόδου 
για την απόσβεση της επένδυσης.

Οποιοδήποτε μεμονωμένο δικαίωμα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται 
για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας 
και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να 
χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 9β της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο), υπόκειται 
σε επανεξέταση από την αρμόδια εθνική 
αρχή βάσει των κριτηρίων της 
παραγράφου 1, ιδίως έπειτα από 
αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου του 

Όταν μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και δεν μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται 
από το άρθρο 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγίας πλαίσιο), η αρμόδια εθνική αρχή 
πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια για 
τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης ισχύουν και τηρούνται καθ' όλη 
τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Εάν τα 
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δικαιώματος. Εάν τα κριτήρια για τη 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μετατρέπεται σε γενική 
άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
επιτρέπεται η μεταβίβαση ή χρονομίσθωσή 
του μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο).

κριτήρια αυτά δεν ισχύουν πλέον, τα 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
μεταβάλλονται σε γενική άδεια για χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων, υποκείμενη σε 
προηγούμενη ειδοποίηση και μετά από 
εύλογη προθεσμία ή καθίστανται 
ελεύθερα μεταβιβάσιμα ή 
χρονομισθώσιμα μεταξύ των 
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 9β 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)).

Τροπολογία 102

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 6 α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4a) Παρεμβάλλεται το Άρθρο 6α:
"Άρθρο 6α

Μέτρα εναρμόνισης
1. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 5, 
παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας 
Οδηγίας και του Άρθρου 9 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (Οδηγία-Πλαίσιο), η 
Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με το Άρθρο 
8α(4α) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Οδηγία 
-Πλαίσιο), να εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα:
(α) για την ταυτοποίηση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, για την χρήση των 
οποίων απαιτείται γενική άδεια· 
(β) για την εναρμόνιση διαδικασιών 
χορήγησης γενικών αδειών μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών σε επιχειρήσεις παροχής 
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πανευρωπαϊκών δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
(γ) για την εναρμόνιση των όρων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II και 
αναφέρονται σε γενικές άδειες ή 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών σε 
επιχειρήσεις παροχής πανευρωπαϊκών 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·
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 8α(4α) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(Οδηγία-πλαίσιο). 
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν, κατά περίπτωση, 
να προβλέπουν για τα κράτη μέλη την 
δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένου 
αιτήματος για τμηματική εξαίρεση και/ή 
χρονική παρέκκλιση από την εφαρμογή 
των εν λόγω μέτρων.
Η Επιτροπή αξιολογεί την αιτιολόγηση 
του αιτήματος, συνεκτιμώντας την 
συγκεκριμένη κατάσταση στο κράτος 
μέλος, και δύναται να χορηγήσει μερική 
εξαίρεση ή χρονική παράταση ή και τα 
δύο, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την υλοποίηση 
των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ή δεν δημιουργεί 
αδικαιολόγητες ανισότητες μεταξύ των 
κρατών μελών στην κατάσταση του 
ανταγωνισμού ή στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Άρθρο 62(2)(β) με την κατάργηση ορισμένων μέτρων εναρμόνισης και με το να 
εξαρτάται η μελλοντική εφαρμογή των λοιπών εκτελεστικών μέτρων (σύμφωνα με την 
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κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) από τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου μέσω της πολιτικής του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 103

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν κατά περίπτωση οικονομικές 
κυρώσεις. Τα μέτρα και οι λόγοι στους 
οποίους βασίζονται, ανακοινώνονται στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση χωρίς 
καθυστέρηση και προβλέπουν εύλογο 
χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση 
της επιχείρησης προς το μέτρο."·

Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν:

(α) κατά περίπτωση αποτρεπτικές 
οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί 
να περιλαμβάνουν περιοδικές ποινές με 
αναδρομικό αποτέλεσμα· και
(β) διαταγή να διακοπεί η παροχή 
υπηρεσίας ή δέσμης υπηρεσιών η οποία, 
εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ 
εκκρεμεί η συμμόρφωση με υποχρεώσεις 
πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από 
ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 111 , που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση 
από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).
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Τροπολογία 104

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 7
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
δικαιώματα, οι όροι και οι διαδικασίες που 
αφορούν γενικές άδειες και δικαιώματα 
χρήσης ή δικαιώματα για εγκατάσταση 
ευκολιών μπορούν να τροποποιηθούν μόνο 
σε αντικειμενικά αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και κατά αναλογικό τρόπο, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές συνθήκες που ισχύουν για 
μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Με εξαίρεση την 
περίπτωση κατά την οποία οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι 
ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί 
με τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή της 
γενικής άδειας, η πρόθεση διενέργειας των 
σχετικών τροποποιήσεων γνωστοποιείται 
καταλλήλως και παρέχεται στους 
ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηστών και των καταναλωτών, 
επαρκές χρονικό διάστημα, το οποίο, εκτός 
εκτάκτων περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον 
τέσσερις εβδομάδες, ώστε να μπορέσουν 
να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
δικαιώματα, οι όροι και οι διαδικασίες που 
αφορούν γενικές άδειες και δικαιώματα 
χρήσης ή δικαιώματα για εγκατάσταση 
ευκολιών μπορούν να τροποποιηθούν μόνο 
σε αντικειμενικά αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και κατά αναλογικό τρόπο, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές συνθήκες που ισχύουν για 
μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Η πρόθεση διενέργειας 
των σχετικών τροποποιήσεων 
γνωστοποιείται καταλλήλως και παρέχεται 
στους ενδιαφερομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και 
των καταναλωτών, επαρκές χρονικό 
διάστημα, το οποίο, εκτός εκτάκτων 
περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον τέσσερις 
εβδομάδες, ώστε να μπορέσουν να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).
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Τροπολογία 105

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφοι 1 και 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9α της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαισίου), 
τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις γενικές 
άδειες και τα μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης που υφίστανται ήδη στις 31 
Δεκεμβρίου 2009 με τα άρθρα 5, 6, 7 και 
το παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας το 
αργότερο εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9α της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαισίου), 
τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις γενικές 
άδειες και τα μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης που υφίστανται ήδη στις 31 
Δεκεμβρίου 2009 με τα άρθρα 5, 6, 7 και 
το παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας το 
αργότερο εντός δεκαοχτώ μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

2. Εφόσον η εφαρμογή της παραγράφου 1 
επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή 
επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη 
υφιστάμενων γενικών αδειών και 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την 
ισχύ αυτών των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2012 το αργότερο, υπό τον όρο ότι, με τον 
τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώματα 
άλλων επιχειρήσεων βάσει του κοινοτικού 
δικαίου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις παρατάσεις αυτές και 
δηλώνουν τους σχετικούς λόγους.

2. Εφόσον η εφαρμογή της παραγράφου 1 
επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή 
επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη 
υφιστάμενων γενικών αδειών και 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την 
ισχύ αυτών των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων έως τις 30 Μαρτίου 2012 το 
αργότερο, υπό τον όρο ότι, με τον τρόπο 
αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώματα άλλων 
επιχειρήσεων βάσει του κοινοτικού 
δικαίου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις παρατάσεις αυτές και 
δηλώνουν τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου (Κανόνας 62(2)(β)).
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Τροπολογία 106

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 3α
Διαδικασία προσφυγής 

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και των οδηγιών 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 2002/19/ΕΚ 
(οδηγία για την πρόσβαση) και 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) 
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το 
αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 
5(1). Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή 
εκτιμά εάν, υπό το φως των εξελίξεων της 
αγοράς και σε συνάρτηση με τον 
ανταγωνισμό και την προστασία των 
καταναλωτών, παραμένει η ανάγκη για 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με ειδική κατά τομέα προληπτική 
ρύθμιση, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 
13α της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για 
την πρόσβαση) και το άρθρο 17 της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία), ή αν χρειάζεται 
τροποποίηση ή κατάργησή τους. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και τον BERT πληροφορίες, οι 
οποίες παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.
2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι οι διατάξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να 
καταργηθούν, υποβάλλει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 118 , που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση 
από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 107

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 2 – στοιχείο η
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παράρτημα – μέρος A – σημείο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19. Υποχρεώσεις διαφάνειας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατερματική 
συνδεσιμότητα, σύμφωνα με τους στόχους 
και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-
πλαίσιο), ανακοίνωση των περιορισμών 
όσον αφορά τις πολιτικές διαχείρισης της 
κίνησης και, εφόσον είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, πρόσβαση των εθνικών 
κανονιστικών αρχών στις σχετικές 
πληροφορίες προς επαλήθευση της 
ακρίβειας της εν λόγω ανακοίνωσης.

19. Υποχρεώσεις διαφάνειας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατερματική 
συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της απεριόριστης πρόσβασης στο 
περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις 
εφαρμογές, σύμφωνα με τους στόχους και 
τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαίσιο), 
ανακοίνωση των περιορισμών όσον αφορά 
τις πολιτικές διαχείρισης της κίνησης και, 
εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό, 
πρόσβαση των εθνικών κανονιστικών 
αρχών στις σχετικές πληροφορίες προς 
επαλήθευση της ακρίβειας της εν λόγω 
ανακοίνωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 120 (τροποποιημένη) που εγκρίθηκε σε 
πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 (Άρθρο 
62(2)(α)).
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Τροπολογία 108

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα – μέρος Β – σημείο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Πραγματική και αποδοτική χρήση των 
αριθμών σύμφωνα με την οδηγία 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση (Κανόνας 62(2)(α)).

Τροπολογία 109

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - σημείο 3 - σημείο β α (νέο) 
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Παράρτημα – μέρος B – σημείο 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) Το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
7. Τυχόν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η 
επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα 
χρήσης κατά τη διαδικασία 
ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής. 
Αν τέτοια υποχρέωση αντιστοιχεί εκ των 
πραγμάτων σε μια ή περισσότερες από τις 
υποχρεώσεις που παρατίθενται στα 
άρθρα 9 έως 13α της οδηγίας 2002/19/ΕΚ 
(οδηγία για την πρόσβαση), η εν λόγω 
υποχρέωση θεωρείται ότι λήγει από 1ης 
Ιανουαρίου 2010 το αργότερο. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την τροπολογία 123 (μερικώς τροποποιημένη) που 
εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, T6/0449/2008 
(Άρθρο 62(2)(α)).

Τροπολογία 110

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παράρτημα II

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4a. Παρεμβάλλεται το Παράρτημα ΙΙ:
Όροι που μπορούν να εναρμονιστούν
σύμφωνα με το στοιχείο (γ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6:
(α) η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης 
των ραδιοσυχνοτήτων·
(β) το χωρικό πεδίο εφαρμογής των 
δικαιωμάτων·
(γ) η δυνατότητα μεταφοράς του 
δικαιώματος σε άλλους χρήστες του 
ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι σχετικοί 
όροι και διαδικασίες·
(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών χρήσης 
για το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των 
συστημάτων που ορίζονται από τα κράτη 
μέλη στα οποία η υποχρέωση καταβολής 
τελών χρήσης αντικαθίσταται από την 
χωρίς διακρίσεις επιβολή υποχρέωσης 
εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων 
γενικού συμφέροντος·
(ε) ο αριθμός δικαιωμάτων χρήσης που 
χορηγούνται σε κάθε επιχείρηση·
(στ) όροι που απαριθμούνται στο μέρος Β 
του παραρτήματος Ι."

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου αποτελεί μια ευκαιρία για να ενισχυθεί το 
προβάδισμα της Ευρώπης στις σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας, να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών και να 
επιτευχθεί 100% κάλυψη ευρυζωνικού διαδικτύου1.

Οι δύσκολοι καιροί που ζούμε απαιτούν, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κανονιστικές 
μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: αειφόρου ανταγωνισμού, 
αυξημένων επενδύσεων και καινοτομίας, οφελών για τους καταναλωτές και ενισχυμένη 
κοινωνική συνοχή στα πλαίσια μιας συνεκτικής και λειτουργικής ενιαίας αγοράς στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών. 

Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί από το νομοθετικό έργο να πληροί τρία κύρια 
κριτήρια: οικονομική αποτελεσματικότητα, ασφάλεια δικαίου και ρυθμιστική 
προβλεψιμότητα, και θεσμική ισορροπία. 

Έως τώρα, ελάχιστα μόνον πολιτικά θέματα κατέστη δυνατόν να εξετασθούν στα πλαίσια 
τριμερούς διαλόγου. Ο εισηγητής, στις περιπτώσεις αυτές, επεχείρησε να προτείνει 
εφαρμόσιμες συμβιβαστικές λύσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο 
και να ολοκληρωθεί αυτό το νομοθετικό κείμενο σε δεύτερη ανάγνωση. Επιπλέον, ο 
εισηγητής ανακοίνωσε κάποιες αλλαγές στη διαδικασία " της από κοινού ρύθμισης" για 
επανορθωτικά μέτρα προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για κάποιες αμφιβολίες σχετικά με 
την θεσμική της ισορροπία. 

Σε αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης

Διαχείριση του ραδιοφάσματος

Οι συστάσεις της δεύτερης ανάγνωσης δεν απομακρύνονται από αυτό που θα έπρεπε να 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της συμφωνίας Κοινοβουλίου/Συμβουλίου: τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να είναι κατά κύριο λόγο επιφορτισμένα με τη διαχείριση του ραδιοφάσματος. 
Ωστόσο, γίνονται προσπάθειες να ενισχυθεί ο συντονισμός τους, και, όπου είναι θεμιτό, να 
επιτραπούν μέτρα εναρμόνισης.

Κατά πρώτον, σχετικά με τα προγράμματα πολιτικής ραδιοφάσματος, ο εισηγητής 
διευκρινίζει περαιτέρω ότι αυτά ορίζουν τις κατευθύνσεις και τους στόχους πολιτικής για τον 
στρατηγικό προγραμματισμό, συντονισμό και εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος 
στην Κοινότητα απαντώντας στην κριτική ότι το Κοινοβούλιο επιθυμούσε την 
μικροδιαχείριση των θεμάτων του ραδιοφάσματος. Κατά δεύτερον, μετακινεί τα εκτελεστικά 
μέτρα εναρμόνισης που προβλέπονται στο Άρθρο 9γ στο παρόν άρθρο επιτρέποντας στο 
μέλλον- υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                               
1 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11-12ης Δεκεμβρίου ζητούσε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την 
ανάκαμψη της οικονομίας, κανονιστικά κίνητρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικού διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών με χαμηλή παροχή υπηρεσιών και υψηλό κόστος, στις οποίες η αγορά 
δεν μπορεί να λειτουργήσει.
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Συμβουλίου μέσω των προγραμμάτων πολιτικής ραδιοφάσματος- να εφαρμοσθούν μέτρα 
εναρμόνισης στον τομέα αυτό ακολουθώντας την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η 
αντίστοιχη κατάργηση του Άρθρου 9γ (μέτρα εναρμόνισης της διαχείρισης 
ραδιοσυχνοτήτων) είναι δεκτή ως μέρος του συμβιβασμού αυτού.

Παράλληλα, αποκαθίσταται η Επιτροπή πολιτικής ραδιοφάσματος έως ότου το Κοινοβούλιο 
λάβει σαφείς εγγυήσεις εκ μέρους της Επιτροπής ότι η Ομάδα για την Πολιτική 
Ραδιοφάσματος (RSPG) θα ενισχυθεί ανάλογα ώστε να εκπληρώνει τα καθήκοντα που 
συνδέονται με τα προγράμματα πολιτικής ραδιοφάσματος.

Σχετικά με τις παραπομπές στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, οι αντίστοιχες τροπολογίες 
επιδιώκουν να επιτύχουν συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
διευκρινίζοντας ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την αρχή της 
ουδετερότητας της υπηρεσίας προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις στα πλαίσια των 
κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU (π.χ. προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα 
παρεμβολών με τις γειτονικές χώρες). Η συνέπεια των μέτρων που εγκρίνονται σύμφωνα με 
το άρθρο αυτό και διεθνείς οργανισμούς ραδιοφάσματος τονίζεται περαιτέρω με μια 
αιτιολογική σκέψη. 

Η παραπομπή στα Εθνικά Σχέδια Συχνοτήτων εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από την 
μνεία ορισμένων περιορισμών που αποφασίζονται "από κράτη μέλη", η οποία ουσιαστικά 
επιτρέπει μεγαλύτερο περιθώριο χειρισμών. 

Η διατύπωση του Άρθρου 5 (Οδηγία αδειοδότησης) αναθεωρήθηκε σε μια προσπάθεια να 
υπάρξει ισορροπία μεταξύ της επιθυμίας για ευελιξία μέσω γενικών αδειών, και καθαρού 
ρεαλισμού μέσω μεμονωμένων αδειών οι οποίες ήταν μέχρι τώρα ο κανόνας.

"Από κοινού ρύθμιση"

Ο εισηγητής διατηρεί την γενική φιλοσοφία της πρότασης της πρώτης ανάγνωσης του 
Κοινοβουλίου για τα Άρθρα 7 και -7α (εποικοδομητική διαδικασία, δεσμευτικό αποτέλεσμα), 
ενώ δέχεται την νομική κριτική (ιδιαίτερα, πιθανή ασυμβατότητα με την "αρχή του Meroni").
Αυτή η νέα πρόταση βασίζεται στην αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής, αλλά απαιτεί 
κανονιστική επιτροπολογία στην περίπτωση που η Επιτροπή και ο BERT δεν συμφωνούν 
μεταξύ τους. Ενισχύονται επίσης ορισμένα στοιχεία για την δυνατότητα εφαρμογής 
(κατάλληλος χρόνος για επανακοινοποίηση, κλπ.). 

Καίρια σημεία που δεν έχουν εξετασθεί ακόμη και αποκαταστάθηκαν από τον εισηγητή

Το κείμενο της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου που καλύπτει τα εναπομένοντα καίρια 
σημεία που δεν συζητήθηκαν ακόμη στα πλαίσια τριμερών διαλόγων αποκαταστάθηκε. Αυτό 
αφορά συγκεκριμένα τα δίκτυα πρόσβασης της επόμενης γενιάς (δίκτυα NGA), τον 
λειτουργικό διαχωρισμό, την εναρμόνιση (που δεν συνδέεται με το ραδιοφάσμα) και θέματα 
περιεχομένου/"ουδετερότητας του δικτύου".
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