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Τροπολογία 22
Louis Grech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή 
δύναται να υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση 
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της 
πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία 
καθορίζονται οι πολιτικοί 
προσανατολισμοί και στόχοι για τον 
στρατηγικό προγραμματισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι 
κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι 
πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και 
την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος 
που απαιτείται για την καθιέρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
παρούσα απόφαση δεν θίγει την
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις 
οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ και 
την οδηγία 2002/21/ΕΚ, καθώς και την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν 
θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, 
για την επιδίωξη στόχων γενικού 
συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την 
κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και 
την οπτικοακουστική πολιτική και το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή 
δύναται να υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση 
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της 
πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία 
καθορίζονται οι πολιτικοί 
προσανατολισμοί και στόχοι για τον 
στρατηγικό προγραμματισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι 
κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι 
πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και 
την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος 
που απαιτείται για την καθιέρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το 
πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πενήντα 
δράσεων προτεραιότητας της Πράξης για 
την ενιαία αγορά. Η παρούσα απόφαση 
δεν θίγει την υφιστάμενη ενωσιακή 
νομοθεσία, ιδίως τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ 
και 2002/20/ΕΚ και την οδηγία 
2002/21/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ.
676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν θίγει μέτρα που 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα 
με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη 
στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως 
σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του 
περιεχομένου και την οπτικοακουστική 
πολιτική και το δικαίωμα των κρατών 
μελών να οργανώνουν και να 
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χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για 
σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας. Προς τούτο, η 
Επιτροπή ,προκειμένου να υποστηρίξει 
τους στόχους και τις κύριες δράσεις που 
καθορίζονται από τη στρατηγική ΕΕ 
2020, το Ψηφιακό Θεματολόγιο, την 
Ένωση καινοτομίας και την Ανακοίνωση 
της Πράξης για την ενιαία αγορά, θα 
πρέπει να θέσει ημερομηνία-στόχο εντός 
της οποίας να προωθήσει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με την εκπόνηση 
προγράμματος δράσεων για το 
ευρωπαϊκό ραδιοφάσμα.

Or. en

Τροπολογία 23
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή 
δύναται να υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση 
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της
πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία 
καθορίζονται οι πολιτικοί 
προσανατολισμοί και στόχοι για τον 
στρατηγικό προγραμματισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι 
κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι 
πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και 

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή 
δύναται να υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση 
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της 
πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία 
καθορίζονται οι πολιτικοί 
προσανατολισμοί και στόχοι για τον 
στρατηγικό προγραμματισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι 
κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι 
πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και 
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την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος 
που απαιτείται για την καθιέρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
παρούσα απόφαση δεν θίγει την 
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις 
οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ και
την οδηγία 2002/21/ΕΚ, καθώς και την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν 
θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, 
για την επιδίωξη στόχων γενικού 
συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την 
κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και 
την οπτικοακουστική πολιτική και το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος 
που απαιτείται για την καθιέρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Dieser 
Beschluss lässt bestehendes EU-Recht, 
insbesondere die Richtlinien 1999/5/ΕΚ, 
2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και
2009/140/ΕΚ sowie die Entscheidung Nr. 
676/2002/ΕΚ, unberührt. Επίσης, δεν θίγει 
μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για την 
επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, 
ιδίως σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση 
του περιεχομένου και την οπτικοακουστική 
πολιτική και το δικαίωμα των κρατών 
μελών να οργανώνουν και να 
χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για 
σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

Or. de

Τροπολογία 24
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Το ραδιοφάσμα είναι ένα δημόσιο 
αγαθό το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί 
ιδιωτική ιδιοκτησία αλλά πρέπει να 
ρυθμίζεται από τα κράτη ώστε να 
διευκολύνεται η χρήση του μέσω 
δικαιωμάτων μετάδοσης βάσει αδείας ή 
δικαιωμάτων χρήσης χωρίς υποχρέωση 
άδειας·

Or. en
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Τροπολογία 25
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος πόρος για 
βασικούς τομείς και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των 
ασύρματων ευρυζωνικών και των 
δορυφορικών επικοινωνιών, των 
τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών 
εκπομπών, των μεταφορών, του 
ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών 
όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, 
τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, 
και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
προστασίας, καθώς και επιστημονικές 
δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η 
γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η 
διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής 
ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν 
επομένως συνέπειες οικονομικές, 
ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και τεχνικές.

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος δημόσιος 
πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των 
ασύρματων ευρυζωνικών και των 
δορυφορικών επικοινωνιών, των 
τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών 
εκπομπών, των μεταφορών, του 
ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών 
όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, 
τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, 
και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
προστασίας, καθώς και επιστημονικές 
δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η 
γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η 
διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής 
ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν 
επομένως συνέπειες οικονομικές, 
ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και τεχνικές.

Or. en

Τροπολογία 26
Louis Grech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Πρέπει να υιοθετηθεί μία 
ανανεωμένη οικονομική και κοινωνική 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, 
την κατανομή και την χρήση του 
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ραδιοφάσματος, ιδιαίτερα εστιασμένη 
στη διαμόρφωση της ρύθμισης για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας 
φάσματος, καλύτερο σχεδιασμό 
συχνοτήτων και διασφαλίσεις κατά της 
ζημιογόνου για τον ανταγωνισμό 
συμπεριφοράς και της λήψεως 
αντικοινωνικών μέτρων όσον αφορά τη 
χρήση του φάσματος.

Or. en

Τροπολογία 27
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα 
πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για 
υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και 
άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες 
απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, 
δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για 
καινοτομία και συμβολή στην οικονομική 
ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε 
ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη 
διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του 
ραδιοφάσματος. Για το σκοπό αυτό, η 
Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα 
πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική 
αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής 
που αφορούν τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι 
μεταφορές και η ενέργεια.

(3) Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα 
πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για 
υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και 
άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες 
απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, 
δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για 
καινοτομία και συμβολή στην οικονομική 
ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε 
ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη 
διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του 
ραδιοφάσματος. Για το σκοπό αυτό, η 
Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα 
πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική 
αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής 
που αφορούν τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι 
μεταφορές και η ενέργεια. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει πιθανές 
αξιώσεις των κατόχων των σημερινών 
δικαιωμάτων ραδιοφάσματος να 
καθυστερήσουν τις απαραίτητες 
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μεταρρυθμίσεις.

Or. de

Τροπολογία 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Για την καταπολέμηση της αθέμιτης 
συσσώρευσης ραδιοφάσματος από 
οικονομικούς παράγοντες με δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά, αλλά και για την 
προαγωγή μεγαλύτερης επιλογής στους 
καταναλωτές, το πρόγραμμα αυτό θα 
πρέπει να διασφαλίζει επίσης την ισότιμη 
και ισόρροπη κατανομή του 
ραδιοφάσματος ώστε να είναι σε θέση οι 
πάροχοι υπηρεσιών να προσφέρουν στους 
καταναλωτές ευρύ φάσμα 
πολυπολιτισμικών τηλεοπτικών, 
ραδιοφωνικών και ψηφιακών εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 29
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Για την καταπολέμηση της αθέμιτης 
συσσώρευσης ραδιοφάσματος από 
οικονομικούς παράγοντες με δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά, αλλά και για την 
προαγωγή μεγαλύτερης επιλογής στους 
καταναλωτές, το πρόγραμμα αυτό θα 
πρέπει να διασφαλίζει επίσης την ισότιμη 
και ισόρροπη κατανομή του 
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ραδιοφάσματος ώστε να είναι σε θέση οι 
πάροχοι υπηρεσιών να προσφέρουν στους 
καταναλωτές ευρύ φάσμα 
πολυπολιτισμικών τηλεοπτικών, 
ραδιοφωνικών και ψηφιακών εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 30
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να 
καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και 
τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη 
μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να 
προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως 
να ασκείται σε συμμόρφωση με την 
κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας 
τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την 
εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών.

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να 
καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και 
τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη 
μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να 
προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως 
να ασκείται σε συμμόρφωση με την 
κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας 
τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την 
εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών. Ειδικές 
εθνικές διευθετήσεις για τη χρήση 
ραδιοφάσματος πρέπει να αποφευχθούν, 
ώστε να εμποδίζουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, 
παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις για την 
ανάθεση δικαιωμάτων χρήσης θα πρέπει 
να συνεχίσουν να λαμβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο και θα πρέπει να συνεκτιμούνται 
υφιστάμενα εθνικά επιχειρηματικά 
μοντέλα.

Or. de
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Τροπολογία 31
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να 
καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και 
τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη 
μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να 
προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως 
να ασκείται σε συμμόρφωση με την 
κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας 
τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την 
εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών.

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να 
καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και 
τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη 
μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να 
προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του 
ραδιοφάσματος εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό 
εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως να 
ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη 
ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας τη 
δυνατότητα ανάληψης δράσης για την 
εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών.

Or. de

Τροπολογία 32
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να απαιτηθούν 
καινοτόμες λύσεις στην αδειοδότηση, όπως 
η συλλογική χρήση ραδιοφάσματος, 
γενικές άδειες ή μερισμός (από κοινού 
χρήση) υποδομής. Η εφαρμογή τέτοιων 
αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μπορούσε να διευκολυνθεί με τον 
καθορισμό ορισμένων κοινών ή 
συγκλινόντων όρων χρήσης του 
ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που 
είναι το λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εφόσον οι παρεμβολές δεν 
κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη 

(7) Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση 
του ραδιοφάσματος ως δημόσιου αγαθού 
μπορεί να απαιτηθούν καινοτόμες λύσεις 
στην αδειοδότηση, όπως η συλλογική 
χρήση ραδιοφάσματος, γενικές άδειες ή 
μερισμός (από κοινού χρήση) υποδομής. Η 
εφαρμογή τέτοιων αρχών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί με 
τον καθορισμό ορισμένων κοινών ή 
συγκλινόντων όρων χρήσης του 
ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που 
είναι το λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εφόσον οι παρεμβολές δεν 
κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη 
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άλλων υπηρεσιών. άλλων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 33
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων 
ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με 
ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι 
θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική 
μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των 
οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη 
καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει 
αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, 
η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή 
και το περιεχόμενο αυτών των 
εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και
κοινά μέτρα για την αποφυγή 
συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που 
ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες 
θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη 
παράλειψη χρήσης εκχωρημένου 
ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη 
συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη 
μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα 
διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων 
δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων 
ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με 
ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι 
θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική 
μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των 
οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη 
καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει 
αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, 
η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή 
και το περιεχόμενο αυτών των 
εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, τα κοινά 
μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του 
ραδιοφάσματος που ενδέχεται να 
δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς 
και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης 
εκχωρημένου ραδιοφάσματος και οι κοινές 
προδιαγραφές για την άρση αυτών των 
δικαιωμάτων βάσει αδείας, θα 
διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, 
από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω 
μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση 
τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 34
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 



PE458.837v01-00 12/57 AM\858228EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, 
της επιλογής των καταναλωτών και της 
πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 

Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, 
της επιλογής των καταναλωτών και της 
πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα.  Πολύ περισσότερο θα 
πρέπει να διαμορφωθούν συνθήκες 
ανάθεσης κατά τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται ο ισότιμος ανταγωνισμός 
σε ό,τι αφορά την κάλυψη των περιοχών 
και να μην εμποδίζεται η είσοδος νέων 
φορέων στην αγορά. Επιπλέον, δεν θα 
πρέπει να υφίστανται διακρίσεις εις 
βάρος των νέων τεχνολογιών μόνον, 
επειδή αυτές θα είναι διαθέσιμες στην 
αγορά αργότερα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 



AM\858228EL.doc 13/57 PE458.837v01-00

EL

ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία 
«GSM»).

εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία 
«GSM»).

Or. de

Τροπολογία 35
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της 
οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής 
χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους νόμιμα 
καθοριζομένους όρους μερισμού. Στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται 
παρενοχλήσεις στη χρήση του 
ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος 
από τον αυξανόμενο όγκο και την 
πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και 

(11) Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της 
οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής 
χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους νόμιμα 
καθοριζομένους όρους μερισμού. Στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται 
παρενοχλήσεις στη χρήση του 
ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος 
από τον αυξανόμενο όγκο και την 
πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και 
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εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία 
της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν 
τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την 
διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει 
να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ 
νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των 
δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους 
μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών.

εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία 
της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν 
τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την 
διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει 
να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ 
νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των 
δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους 
μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών, με 
σκοπό την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών ή παρενοχλήσεων στους 
υφισταμένους και τους μελλοντικούς 
χρήστες του ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 36
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Η ζώνη των 800 MHz μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την ασύρματη 
ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων.
Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών 
όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς 
και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 
Οκτωβρίου 2015, για τερματισμό των 
αναλογικών εκπομπών από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των 
ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική 
ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω 
ζώνη πρέπει έως το 2015 να είναι κατ 
'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος στη ζώνη UHF, ανάλογα 
με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, 
τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς 
στόχους, την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
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800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. en

Τροπολογία 37
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Η ζώνη των 800 MHz μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την ασύρματη 
ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων.
Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών 
όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς 
και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 
Οκτωβρίου 2015, για τερματισμό των 
αναλογικών εκπομπών από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των 
ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική 
ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω 
ζώνη πρέπει έως το 2015 να είναι κατ 
'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος στη ζώνη UHF, ανάλογα 
με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, 
τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς
στόχους, την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. en
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Τροπολογία 38
Bernadette Vergnaud

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι μια 
ενδιαφέρουσα λύση για την ασύρματη 
ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων.
Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών 
όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς 
και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 
Οκτωβρίου 2009, για τερματισμό των 
αναλογικών εκπομπών από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των 
ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική 
ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω 
ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ
'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης
επιπλέον ραδιοφάσματος στη ζώνη UHF, 
ανάλογα με τις πραγματικές απαιτήσεις 
της αγοράς, τους κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς στόχους, την εμπειρία και 
την έλλειψη ραδιοφάσματος σε άλλες 
ζώνες, κατάλληλες για κάλυψη.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. fr

Τροπολογία 39
Robert Rochefort

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η (13) Η ζώνη των 800 MHz  μπορεί να 
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βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

χρησιμοποιείται για την ασύρματη 
ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων.
Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών 
όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς 
και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 
Οκτωβρίου 2009, για τερματισμό των 
αναλογικών εκπομπών από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των 
ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική 
ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω 
ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ
'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος στη ζώνη UHF, ανάλογα 
με τις πραγματικές απαιτήσεις της 
αγοράς, τους κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς στόχους, την εμπειρία και 
την έλλειψη ραδιοφάσματος σε άλλες 
ζώνες, κατάλληλες για κάλυψη.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. fr

Τροπολογία 40
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
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εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα πρέπει επίσης να 
εξεταστεί η διάθεση πρόσθετων 
συχνοτήτων, που θα βασίζονται στην 
αναφερόμενη στο άρθρο 8 απογραφή και 
παρακολούθηση των υφιστάμενων 
χρήσεων του ραδιοφάσματος καθώς και 
στις πιθανές μελλοντικές ανάγκες στην 
Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
χωρητικότητα της ζώνης των 800 MHz για 
μετάδοση σε μεγάλες εκτάσεις, τα 
δικαιώματα πρέπει να συνοδεύονται από 
υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. de

Τροπολογία 41
Constance Le Grip

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα 
δώσει η καταγραφή των σημερινών 
χρήσεων του φάσματος και ανάλογα με
την εμπειρία και την έλλειψη 
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800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. fr

Τροπολογία 42
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο επιπλέον ραδιοφάσματος για 
όλους τους τύπους υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει στην απόφαση αυτή να γίνεται μνεία των αρχών της ουδετερότητας υπηρεσιών και 
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τεχνολογίας που καθορίζονται στο αναθεωρημένο πλαίσιο για ηλεκτρονικές επικοινωνίες ούτως 
ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για όλους τους τύπους υπηρεσιών και 
τεχνολογιών προς το απώτερο όφελος των καταναλωτών οι οποίοι θα απολαμβάνουν ευρύτερες 
δυνατότητες επιλογής.

Τροπολογία 43
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Πέραν του ανοίγματος της 
συχνότητας των 900-MHz στο εγγύς 
μέλλον σύμφωνα με την τροποποιημένη 
οδηγία ‘GSM’ και κατά τρόπο ώστε να 
ενισχύει τον ανταγωνισμό, η ζώνη των 
800 MHz είναι η βέλτιστη για την 
ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων 
εκτάσεων.. Με βάση την εναρμόνιση των 
τεχνικών όρων της απόφασης 
2010/267/EΕ, καθώς και τη σύσταση της 
Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2009, για 
τερματισμό των αναλογικών εκπομπών 
από την 1η Ιανουαρίου 2012, και 
δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.
Επιπλέον έχει ιδιαίτερη σημασία μια 
ταχεία και σύμφωνη με τις αρχές του 
ανταγωνισμού υλοποίηση της οδηγίας 
‘GSM’.

Or. de



AM\858228EL.doc 21/57 PE458.837v01-00

EL

Τροπολογία 44
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.
Επιπλέον με τα ανωτέρω έχει ιδιαίτερη 
σημασία μια ταχεία και σύμφωνη με τις 
αρχές του ανταγωνισμού υλοποίηση της 
οδηγίας ‘GSM’.

Or. de

Τροπολογία 45
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 
κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, 
το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 
δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων 
(MVNO), καθώς και η διάρκεια των 
δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σημασία της εμπορίας του 
ραδιοφάσματος για την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και 
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, 
πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις 
ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι 
κατανεμημένες σε ασύρματες 
επικοινωνίες, και των οποίων τα 
δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 
κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, 
το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 
δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων 
(MVNO), η διάρκεια των δικαιωμάτων 
χρήσης και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορούν να αποσύρονται ή να 
μεταβιβάζονται τα δικαιώματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
εμπορίας του ραδιοφάσματος για την 
αύξηση της αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος και για την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς ασύρματου εξοπλισμού 
και υπηρεσιών, πρέπει οι όροι αυτοί να 
εφαρμόζονται στις ζώνες του 
ραδιοφάσματος που είναι κατανεμημένες 
σε ασύρματες επικοινωνίες, και των 
οποίων τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Or. en

Τροπολογία 46
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 
κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, 
το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 
δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών εικονικών 
δικτύων (MVNO), καθώς και η διάρκεια 
των δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της εμπορίας του 
ραδιοφάσματος για την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και 
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, 
πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις 
ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι 
κατανεμημένες σε ασύρματες 
επικοινωνίες, και των οποίων τα 
δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους 
περιλαμβάνονται υποχρεώσεις κάλυψης, 
το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 
δικαιωμάτων, καθώς και η διάρκεια των 
δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σημασία της εμπορίας του 
ραδιοφάσματος για την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και 
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, 
πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις 
ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι 
κατανεμημένες σε ασύρματες 
επικοινωνίες, και των οποίων τα 
δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Or. de

Τροπολογία 47
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εξελισσόμενη από την τρέχουσα 
πρακτική και με βάση τις αρχές που 

(20) Εξελισσόμενη από την τρέχουσα 
πρακτική και με βάση τις αρχές που 



PE458.837v01-00 24/57 AM\858228EL.doc

EL

ορίζονται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992, 
σχετικά με τις διαδικασίες που επιβάλλεται 
να τηρηθούν κατά την παγκόσμια 
διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 1992, 
και εφόσον οι παγκόσμιες διασκέψεις 
ραδιοεπικοινωνιών (WRC) και άλλες 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις θίγουν αρχές 
και θέματα πολιτικής με σημαντική 
ενωσιακή διάσταση, η Ένωση πρέπει να 
είναι σε θέση να δημιουργήσει νέες 
διαδικασίες για την προάσπιση των 
συμφερόντων της σε πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις, επιπλέον του 
μακροπρόθεσμου στόχου της να καταστεί 
μέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών παράλληλα με τα κράτη 
μέλη· προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας 
πολιτικής ραδιοφάσματος (RSPG), μπορεί 
επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κοινούς 
στόχους πολιτικής, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/21/ΕΚ.

ορίζονται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992, 
σχετικά με τις διαδικασίες που επιβάλλεται 
να τηρηθούν κατά την παγκόσμια 
διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 1992, 
και εφόσον οι παγκόσμιες διασκέψεις 
ραδιοεπικοινωνιών (WRC) και άλλες 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις θίγουν αρχές 
και θέματα πολιτικής με σημαντική 
ενωσιακή διάσταση, η Ένωση πρέπει να 
είναι σε θέση να δημιουργήσει νέες 
διαδικασίες για την προάσπιση των 
συμφερόντων της σε πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις· προς το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
της ομάδας πολιτικής ραδιοφάσματος 
(RSPG), μπορεί επίσης να προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κοινούς στόχους πολιτικής, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2002/21/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 48
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της 
παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά 
με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

(24) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σε τακτικά διαστήματα
σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, καθώς και σχετικά με 
σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

Or. de
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Τροπολογία 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Καμιά διάταξη της παρούσας 
απόφασης δεν θίγει την προστασία που 
παρέχει  στους οικονομικούς φορείς η 
οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, για 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 
επικοινωνιών1.
______________
1 ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37.

Or. it

Τροπολογία 50
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης πρέπει να ερμηνεύονται κατά 
τρόπο ώστε να μην θίγεται η προστασία 
την οποία παρέχει στους οικονομικούς 
παράγοντες της αγοράς η οδηγία 
2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, για την 
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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 
επικοινωνιών1.

_______
1 ΕΕ L 337, 18.12.09, σ. 37.

Or. en

Τροπολογία 51
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Or. en

Τροπολογία 52
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα 
πολιτικής ραδιοφάσματος για το 
στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση 
της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό 
τη διασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει 
πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για 
το στρατηγικό σχεδιασμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 53
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η απόφαση αυτή ισχύει με την 
επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη 
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Νοεμβρίου 2009 για 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 
επικοινωνιών1.
__________________________

1ΕΕ. L 337 της 18.12.2009, σ. 37.

Or. de

Τροπολογία 54
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το 
ισχύον δίκαιο της ΕΕ και τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο τα οποία 
ευρίσκονται σε συμφωνία με το κοινοτικό 
δίκαιο και υπηρετούν στόχους γενικού 
συμφέροντος, και ειδικότερα στόχους 
σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του 
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περιεχομένου και την πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα καθώς και το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Or. en

Τροπολογία 55
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το 
ισχύον δίκαιο της ΕΕ και τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο τα οποία 
ευρίσκονται σε συμφωνία με το κοινοτικό 
δίκαιο και υπηρετούν στόχους γενικού 
συμφέροντος, και ειδικότερα στόχους 
σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του 
περιεχομένου και την πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα καθώς και το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Or. en

Τροπολογία 56
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των 

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη και 
ευρύτερη ανταπόκριση στην αυξανόμενη 
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συχνοτήτων· ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 57
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των 
συχνοτήτων·

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των 
συχνοτήτων, με παράλληλη διαφύλαξη 
της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής 
και οικονομικής αξίας του 
ραδιοφάσματος·

Or. en

Τροπολογία 58
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των 
συχνοτήτων·

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των 
συχνοτήτων· Ουσιαστική σημασία για τη 
διαμόρφωση έχει στο πλαίσιο αυτό η 
τήρηση των βασικών αρχών της 
ευελιξίας, της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των συχνοτήτων 
σύμφωνα με τις ανάγκες, της 
εξασφάλισης ισότιμου ανταγωνισμού που 
δεν θα προβαίνει σε διακρίσεις καθώς και 
της διατήρησης των εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων στον τομέα των 
επιχειρηματικών μοντέλων.
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Or. de

Τροπολογία 59
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εφαρμογή του λιγότερο επαχθούς 
συστήματος αδειοδότησης που είναι 
δυνατό, κατά τρόπο ώστε να 
μεγιστοποιείται η ευελιξία και η 
αποτελεσματικότητα στη χρήση του 
ραδιοφάσματος·

(γ) εφαρμογή του λιγότερο επαχθούς 
συστήματος αδειοδότησης που είναι 
δυνατό, το οποίο δεν θα προβαίνει σε 
διακρίσεις κατά τρόπο ώστε να 
μεγιστοποιείται η ευελιξία και η 
αποτελεσματικότητα στη χρήση του
ραδιοφάσματος·

Or. de

Τροπολογία 60
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη 
διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού.

(δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη 
διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού  καθώς και αποδοτικού 
συντονισμού της εναρμόνισης των 
συχνοτήτων και της τυποποίησής τους.

Or. de

Τροπολογία 61
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για 
στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης·

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος 
ειδικότερα για τη στήριξη των στόχων της
προτεραιότητας στον τομέα της διάθεσης 
ευρυζωνικότητας και της εξασφάλισης 
του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα μέσω της 
υλοποίησης στο εγγύς μέλλον της οδηγίας 
'GSM'·

Or. de

Τροπολογία 62
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για 
στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης·

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για 
στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
σημαντικούς στόχους γενικού 
συμφέροντος όπως είναι η πολιτιστική 
πολυμορφία και ο πλουραλισμός των 
μέσων ενημέρωσης, καθώς και τα 
συμφέροντα των διαφόρων χρηστών του 
ραδιοφάσματος·

Or. en

Τροπολογία 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί (δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
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αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα 
σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω της εκ των προτέρων πρόληψης ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα να 
σημειώνεται σημαντική στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και μεγαλύτερη απώλεια 
πολιτισμικής ποικιλομορφίας·

Or. en

Τροπολογία 64
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα 
σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

(δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω της εκ των προτέρων πρόληψης ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα να 
σημειώνεται σημαντική στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και μεγαλύτερη απώλεια 
πολιτισμικής ποικιλομορφίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί (δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
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αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα 
σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω της εκ των προτέρων πρόληψης ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα να 
σημειώνεται σημαντική στρέβλωση του 
ανταγωνισμού δια της απόσυρσης 
δικαιωμάτων σε συχνότητες ή άλλων 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 66
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) να καθοριστούν οι περιοχές του 
ραδιοφάσματος οι οποίες πρέπει να 
ανοίξουν για χρήση χωρίς δικαιώματα 
που εκχωρούνται βάσει αδείας και/ή 
χρήση που προορίζεται για επιστημονική 
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 67
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα 
αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων 
για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα 
αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων 
για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
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2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την αδειοδότηση), όπως η δυνατότητα 
σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, κατά 
το δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 11, για άμεση ή 
έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του 
ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 
MHz.

2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την αδειοδότηση).

Or. de

Τροπολογία 68
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την εκπόνηση και 
εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό 
και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς 
και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση 
βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της 
Επιτροπής προς τους αρμόδιους 
οργανισμούς τυποποίησης.

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την εκπόνηση και 
εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό 
και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς 
και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση 
βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της 
Επιτροπής προς τους αρμόδιους 
οργανισμούς τυποποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
εναρμόνισης των συχνοτήτων και της 
τυποποίησης, ώστε οι καταναλωτές να 
μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς 
περιορισμούς συσκευές που εξαρτώνται 
από το ραδιόφασμα και σε όλη την 
εσωτερική αγορά.

Or. de
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Τροπολογία 69
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την εκπόνηση και 
εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό 
και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς 
και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση 
βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της 
Επιτροπής προς τους αρμόδιους 
οργανισμούς τυποποίησης.

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την εκπόνηση και 
εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό 
και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς 
και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση 
βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της 
Επιτροπής προς τους αρμόδιους 
οργανισμούς τυποποίησης. Θα πρέπει να 
δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα 
πρότυπα για τον εξοπλισμό που 
προορίζεται για χρήση από άτομα με 
αναπηρία χωρίς, ωστόσο, να αφαιρείται 
από τα άτομα αυτά το δικαίωμα να 
χρησιμοποιούν μη τυποποιημένο 
εξοπλισμό εφόσον το προτιμούν.

Or. en

Τροπολογία 70
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις 
επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις 
επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος ως δημόσιου αγαθού.

Or. en
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Τροπολογία 71
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Προκειμένου να περιορισθούν οι 
υπερβολικές εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στα 
δίκτυα μετάδοσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των κατόχων αδειών 
δικαιωμάτων ραδιοφάσματος 
επιδιώκοντας την από κοινού χρήση των 
υποδομών μετάδοσης, με ιδιαίτερη 
εστίαση στις πιο πυκνοκατοικημένες 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, σε οιοδήποτε κτίριο με κινητές κεραίες, υπάρχουν τρεις ή τέσσερις κεραίες 
διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης που εκπέμπουν ραδιοκύματα. Αυτό δεν θα ήταν αναγκαίο 
εάν θα ήταν δυνατόν να τοποθετηθεί μία δημόσια ή κοινή υποδομή κεραίας για την εκπομπή 
σαφών σημάτων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης που 
παρέχουν υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό θα προέκυπτε περικοπή της σπατάλης, αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και μείωση των επιπέδων εκπομπών οι οποίες θα μπορούσαν να εκθέτουν 
σε κίνδυνο τα άτομα που κατοικούν ή εργάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο. Την ενέργεια αυτή 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 72
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 
1 θα ληφθούν μαζί με το έγκαιρο και 
ενισχυτικό του ανταγωνισμού άνοιγμα 
του φάσματος των 900-MHz, σύμφωνα με 
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την τροποποιημένη οδηγία ‘GSM’. 
Παρόμοια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν 
διακρίσεις και χωρίς να στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό προς όφελος των φορέων 
εκμετάλλευσης που έχουν ήδη κυρίαρχη 
θέση στην αγορά.

Or. de

Τροπολογία 73
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν το εύρος του ραδιοφάσματος 
για το οποίο χορηγούνται δικαιώματα 
χρήσης σε οποιονδήποτε οικονομικό
φορέα ή μπορούν να θέτουν όρους για τα 
εν λόγω δικαιώματα χρήσης, όπως είναι η 
παροχή υπηρεσιών χονδρικής, σε 
ορισμένες ζώνες ή σε ορισμένες ομάδες 
ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά, για 
παράδειγμα τις ζώνες κάτω από 1 GHz που 
είναι κατανεμημένες για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν το εύρος του ραδιοφάσματος 
για το οποίο χορηγούνται δικαιώματα 
χρήσης σε οποιονδήποτε φορέα ή μπορούν 
να θέτουν όρους για τα εν λόγω 
δικαιώματα χρήσης, όπως είναι η παροχή 
υπηρεσιών χονδρικής, σε ορισμένες ζώνες 
ή σε ορισμένες ομάδες ζωνών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά, για παράδειγμα τις ζώνες 
κάτω από 1 GHz που είναι κατανεμημένες 
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλοι οι φορείς οικονομικοί, υπάρχουν και στρατιωτικοί, ακαδημαϊκοί, κλπ.

Τροπολογία 74
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
προβούν σε ενέργειες για μια πιο 
ομοιόμορφη κατανομή ραδιοφάσματος 
μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, 
είτε προορίζοντας μέρος του φάσματος 
για τους νεοεισερχόμενους σε μια ζώνη ή 
ομάδα ζωνών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά είτε προορίζοντας μέρος 
του φάσματος για χρήση χωρίς άδεια στις 
ζώνες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 75
Hans-Peter Mayer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και διακρίσεις 
και προωθούν τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό.

Or. de

Τροπολογία 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Για την 
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καταπολέμηση της αθέμιτης 
συσσώρευσης ραδιοφάσματος από 
οικονομικούς παράγοντες με δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά, αλλά και για την 
προαγωγή μεγαλύτερης επιλογής στους 
καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν επίσης την ισότιμη και 
ισόρροπη κατανομή του ραδιοφάσματος 
ώστε να είναι σε θέση οι πάροχοι 
υπηρεσιών να προσφέρουν στους 
καταναλωτές ευρύ φάσμα 
πολυπολιτισμικών τηλεοπτικών, 
ραδιοφωνικών και ψηφιακών εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 77
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Για την 
καταπολέμηση της αθέμιτης 
συσσώρευσης ραδιοφάσματος από 
οικονομικούς παράγοντες με δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά, αλλά και για την 
προαγωγή μεγαλύτερης επιλογής στους 
καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν επίσης την ισότιμη και 
ισόρροπη κατανομή του ραδιοφάσματος 
ώστε να είναι σε θέση οι πάροχοι 
υπηρεσιών να προσφέρουν στους 
καταναλωτές ευρύ φάσμα 
πολυπολιτισμικών τηλεοπτικών, 
ραδιοφωνικών και ψηφιακών εκπομπών.

Or. en
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Τροπολογία 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να 
εγκρίνουν κάποιο από τα μέτρα της 
παραγράφου 2, πρέπει να το πράξουν 
βάσει των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση)  
και σύμφωνα με τη διαδικασία της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, για 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 
επικοινωνιών1.
________________________

1 ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37.

Or. it

Τροπολογία 79
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη τα οποία προτίθενται 
να λάβουν μέτρα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 θα το πράξουν 
αποκλειστικά βάσει των συνθηκών που 
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αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο και 
των διαδικασιών σύμφωνα με την οδηγία  
2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Νοεμβρίου 2009 για την 
τροποποίηση των οδηγία 2002/21/ΕΚ 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσία 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 
επικοινωνιών1.
__________________________

1 ΕΕ. L 337 της 18.12.2009, σ. 37.

Or. de

Τροπολογία 80
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να 
εγκρίνουν ένα από τα μέτρα αυτά όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, πρέπει 
να το πράξουν επιβάλλοντας 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 
της οδηγίας για την αδειοδότηση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην οδηγία 2009/140/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
για 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 
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ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή 
τους, και 2002/20/ΕΚ για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών1.
__________
1 ΕΕ L 337 της 18.12.09, σελ. 37.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση του κειμένου αυτού με το αντίστοιχο του 
κανονιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, δεν είναι σαφές κατά πόσο η 
απόφαση αυτή (άρθρο 5, παρ. 2) προτείνει νέες αρμοδιότητες για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ή εάν τα διορθωτικά μέτρα και οι διασφαλίσεις πηγάζουν από την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν πρέπει να είναι σε θέση να παρακάμπτουν τη 
διαδικασία ανασκόπησης της αγοράς (περιλαμβανομένου του άρθρου 7, Οδηγία πλαίσιο) και να 
επιβάλλουν υποχρεώσεις πρόσβασης εκεί όπου πρωτύτερα δεν μπορούσαν να το πράξουν.

Τροπολογία 81
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος στο σύνολο των 
συχνοτήτων και αξιολογεί αν μπορεί να 
ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να 
διατεθεί για νέες εφαρμογές.
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Or. de

Τροπολογία 82
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται στην 
απόφαση αριθ. 2010/267/ΕΕ, σύμφωνα με 
την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη ζώνη 1 GHz δεν αιτιολογείται δεδομένου ότι είναι πολύ ειδική για αυτό το 
νομικό μέσο και κατά συνέπεια δεν συνιστά μελλοντικό αποδεικτικό στοιχείο, ειδικά όταν 
αναφερόμαστε σε νέες τεχνολογίες. Προωθούνται νέα τεκμήρια σχετικά με τεχνικές λύσεις για 
την παροχή άλλων νέων εφαρμογών σε υψηλότερα επίπεδα από τη ζώνη UHF. Περιορίζοντας 
το πεδίο σε μία ειδική ζώνη, περιορίζουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και 
εφαρμογές προς όφελος του καταναλωτή.
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Τροπολογία 83
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

3. Από την 17η Ιουνίου 2015, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
όπου η ψηφιακή μετατροπή έχει 
προχωρήσει με καλούς ρυθμούς ή έχει 
περατωθεί και όπου η μετάβαση των 
υποχρεωτικών υπηρεσιών μπορεί να τύχει 
έγκαιρης διαχείρισης, η Επιτροπή συνιστά 
στα κράτη μέλη να διαθέτουν τη ζώνη 
από την 1η Ιανουαρίου 2013. Σύμφωνα με 
το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, παρακολουθεί τη χρήση της ζώνης 
UHF (δηλαδή ραδιοφάσμα μεταξύ 300 
ΜΗz και 3GHz) και αξιολογεί αν μπορεί 
να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και 
να διατεθεί για νέες εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 84
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 

3. Από την 17η Ιουνίου 2015, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
όπου η ψηφιακή μετατροπή έχει 
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διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

προχωρήσει με καλούς ρυθμούς ή έχει 
περατωθεί και όπου η μετάβαση των 
υποχρεωτικών υπηρεσιών μπορεί να τύχει 
έγκαιρης διαχείρισης, η Επιτροπή συνιστά 
στα κράτη μέλη να διαθέτουν τη ζώνη 
από την 1η Ιανουαρίου 2013. Σύμφωνα με 
το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, παρακολουθεί τη χρήση της ζώνης 
UHF (δηλαδή ραδιοφάσμα μεταξύ 300 
ΜΗz και 3GHz) και αξιολογεί αν μπορεί 
να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και 
να διατεθεί για νέες εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 85
Constance Le Grip

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, ιδίως τις συχνότητες 
μεταξύ 300 ΜΗz και 3GHz, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας 
απόφασης, και αξιολογεί αν μπορεί να 
ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να 
διατεθεί για νέες εφαρμογές.

Or. fr
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Τροπολογία 86
Robert Rochefort

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση
της ζώνης UHF (δηλαδή το ραδιοφάσμα 
μεταξύ 300 ΜΗz και 3GHz) και αξιολογεί 
αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον 
ραδιοφάσμα και να διατεθεί για νέες 
εφαρμογές.

Or. fr

Τροπολογία 87
Bernadette Vergnaud

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
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διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση
της ζώνης UHF συνολικά και αξιολογεί 
αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον 
ραδιοφάσμα και να διατεθεί για νέες 
εφαρμογές.

Or. fr

Τροπολογία 88
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ενδεχομένως 
μέσω υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) καθώς και 
τις επίγειες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα εξετάζουν τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με την Επιτροπή δυνατές 
τεχνικές λύσεις για παράλληλη χρήση των 
συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από 
χρήστες επίγειων ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, έτσι ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες στα 
αστικά κέντρα και τις αεροκατοικημένες 
περιοχές.
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Or. de

Τροπολογία 89
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) ούτε 
οδηγούν σε διατάραξη των υφιστάμενων 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 90
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
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εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) ούτε 
οδηγούν σε διατάραξη των υφιστάμενων 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 91
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν σε συνεργασία με την 
Επιτροπή τα απαραίτητα τεχνικά και 
κανονιστικά μέτρα, ώστε να αποφεύγουν 
τις βλαβερές παρεμβολές μεταξύ 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και 
χρηστών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών τύπου PMSE. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εγκαίρως 
επαρκείς πόρους, με σκοπό να καλύψουν 
τις δαπάνες μετάβασης που συνδέονται 
με την απελευθέρωση του φάσματος των 
800 MHz και τα μέτρα προστασίας κατά 
των παρεμβολών.

Or. de

Τροπολογία 92
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, θέτουν σε εφαρμογή τα 



PE458.837v01-00 50/57 AM\858228EL.doc

EL

απαραίτητα τεχνικά και κανονιστικά 
μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές στις εκπομπές από 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων των 
800 MHz και τις υπηρεσίες PMSE στη 
ζώνη συχνοτήτων κάτω από τα 790 MHz.

Or. en

Τροπολογία 93
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίζουν την έγκαιρη διάθεση 
επαρκών πόρων για την κάλυψη του 
κόστους της μετάβασης και των δαπανών 
που συνδέονται με τα μέτρα για τον 
περιορισμό των παρεμβολών στις 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 94
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει τη διάθεση πρόσθετων ζωνών
ραδιοφάσματος για παροχή 
εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών 
ευρυζωνικής πρόσβασης που θα 
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
πλέον απομακρυσμένων περιοχών με 

6. Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως στις 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 
περιοχές, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν τη διάθεση επαρκούς
ραδιοφάσματος για παροχή ευρυζωνικών
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ευρυζωνική προσφορά που παρέχει
διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή 
με επίγειες προσφορές.

που παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε 
συγκρίσιμη τιμή με επίγειες προσφορές.

Or. en

Τροπολογία 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει τη διάθεση πρόσθετων ζωνών 
ραδιοφάσματος για παροχή 
εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών 
ευρυζωνικής πρόσβασης που θα 
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
πλέον απομακρυσμένων περιοχών με 
ευρυζωνική προσφορά που παρέχει 
διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη 
τιμή με επίγειες προσφορές.

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει τη συνεχή διάθεση 
ραδιοφάσματος για παροχή 
εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών 
ευρυζωνικής πρόσβασης που θα 
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
πλέον απομακρυσμένων περιοχών με 
ευρυζωνική προσφορά που παρέχει 
διαδικτυακή πρόσβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης να πρέπει να 
εξασφαλίζει η Επιτροπή τη διάθεση εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών ευρυζωνικής 
πρόσβασης “με προσφορά που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή με επίγειες 
προσφορές” και ότι το ραδιοφάσμα ζώνης S, που αδειοδοτήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
2009, πληροί τις απαιτήσεις για εναρμονισμένες δορυφορικές υπηρεσίες ευρυζωνικής 
πρόσβασης.

Τροπολογία 96
Frank Engel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Για να υποστηρίξουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη καινοτόμων οπτικοακουστικών 
μέσων και άλλων υπηρεσιών προς τους 
ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη 
τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μιας 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή, 
εξασφαλίζουν επαρκή διαθεσιμότητα 
ραδιοφάσματος για την προσφορά 
δορυφορικών και επίγειων υπηρεσιών του 
είδους αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις επίγειες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που αναγκαιούν επαρκές ραδιοφάσμα για 
την εκπλήρωση στόχων γενικού ενδιαφέροντος και οι δορυφόροι χρειάζονται επίσης επαρκές 
ραδιοφάσμα για να συνεχίσουν να πρωτοπορούν και να αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες 
που προωθούν προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και νέων 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, όπως υπηρεσίες HDTV ή 3DTV. Είναι 
σημαντική μία συνολική προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος προάγοντας όλες τις 
τεχνολογίες ώστε να υπάρξουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε πολίτες και επιχειρήσεις 
και, κατά συνέπεια, συμβολή στην πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά.

Τροπολογία 97
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν επαρκή μέσα για 
την παροχή επίγειων ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της αρχής 
της ουδετερότητας ως προς την 
υπηρεσία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε πολλά μέρη της Ευρώπης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν πλέον το τηλεοπτικό 
σήμα μέσω καλωδιακών δικτύων, μέσω δικτύων οπτικών ινών, μέσω δορυφόρου ή 
ευρυζωνικών δικτύων παρά μέσω της ζώνης υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF). Η διεργασία 
απομάκρυνσης από τη ζώνη των UHF ξεκίνησε κατά τη δεκαετία 1980 και φαίνεται ότι θα 
συνεχιστεί για αρκετά χρόνια. ”Επαρκή μέσα για την παροχή υπηρεσιών” σημαίνει ότι οι 
φορείς μετάδοσης μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκές εύρος ζώνης για να εξυπηρετούν το 
κοινό τους μολονότι αυτό το εύρος ζώνης μπορεί να μην είναι ασύρματο. Οι ρυθμιστικοί φορείς 
θα μπορούσαν συνεπώς να εξεύρουν πιο παραγωγικές χρήσεις για τις διαύλους μετάδοσης στις 
ζώνες UHF που εκ παραδόσεως παραχωρούνταν στους τηλεοπτικούς φορείς.

Τροπολογία 98
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, προσπαθούν να εξεύρουν μια 
ελάχιστη δέσμη εναρμονισμένων 
κεντρικών ζωνών για τους χρήστες 
υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών 
εκδηλώσεων (PMSE) στην Ένωση, με 
βάση τους στόχους της Ένωσης για 
βελτίωση της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς και την πρόσβαση 
στον πολιτισμό. Αυτές οι εναρμονισμένες 
ζώνες πρέπει να λειτουργούν σε 
συχνότητες από 1GHz ή παραπάνω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πλανόδιοι τραγουδιστές και τα μουσικά συγκροτήματα συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα 
επειδή τα ασύρματα μικρόφωνα που χρησιμοποιούν κάθε φορά ενδέχεται να λειτουργούν σε 
διαφορετικές συχνότητες, όχι μόνο όταν αυτοί μεταβαίνουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο αλλά 
και όταν περιοδεύουν από τη μία πόλη ή περιοχή σε άλλη. Οι υπηρεσίες PMSE δεν απαιτούν 
εκτενείς περιοχές κάλυψης και συνεπώς οι συχνότητες άνω του 1GHz είναι ιδανικές.
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Τροπολογία 99
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του 
ραδιοφάσματος για τον προσδιορισμό 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και άλλες 
ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνιών στο 
«Διαδίκτυο των αντικειμένων» (IOT) και 
πρέπει να εργάζονται προς την 
κατεύθυνση της τυποποίησης της 
κατανομής ραδιοφάσματος για 
επικοινωνίες στο Διαδίκτυο των 
αντικειμένων σε ολόκληρη την επικράτεια 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 100
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των πιθανών 
μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη 
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 3 
GHz.

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος για το σύνολο 
των συχνοτήτων, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των πιθανών 
μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de
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Τροπολογία 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των πιθανών 
μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη 
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 3 
GHz.

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των πιθανών 
μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη 
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 5 
GHz.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να επανεξετασθεί η διάθεση ραδιοφάσματος μεταξύ, τουλάχιστον, 
των 400MHz και των 5GHz για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επαρκής διάθεση 
ραδιοφάσματος για τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέχρι τουλάχιστον το 2020. Σημειώνουμε 
ότι η Επιτροπή στις προτάσεις της επικεντρώνεται στην περιοχή μεταξύ 300MHz έως 3GHz, και 
ανησυχούμε διότι αυτή η περιοχή θα μπορούσε να μην είναι επαρκώς ευρεία για να καλύψει 
μελλοντικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι και η ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει τη 
σημασία της ζώνης των 3.5GHz στη διάθεση ευρυζωνικών επικοινωνιών για όλους.

Τροπολογία 102
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση 
της τεχνικής αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος 
και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών 
τεχνολογιών και εφαρμογών, 
αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά 

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση 
βάση σαφώς ορισθέντων και διαφανών 
κριτηρίων εξέτασης και μεθόδων της 
τεχνικής αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος 
και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών 
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χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και 
ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος.
Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες 
για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων 
των καταναλωτών και των φορέων 
εκμετάλλευσης, καθώς και της 
δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των 
αναγκών.

τεχνολογιών και εφαρμογών, 
αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά 
χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και 
ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος.
Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες 
για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων 
των καταναλωτών και των φορέων 
εκμετάλλευσης, καθώς και της 
δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των 
αναγκών.

Or. de

Τροπολογία 103
Catherine Stihler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση 
της τεχνικής αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος 
και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών 
τεχνολογιών και εφαρμογών, 
αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά 
χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και 
ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος.
Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες 
για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων 
των καταναλωτών και των φορέων 
εκμετάλλευσης, καθώς και της 
δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των 
αναγκών.

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση 
της τεχνικής αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος 
και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών 
τεχνολογιών και εφαρμογών, 
αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά 
χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και 
ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος, 
επί τη βάσει σαφώς καθορισμένων και 
διαφανών κριτηρίων αξιολόγησης και 
μεθοδολογιών. Λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα 
βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών 
και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και 
της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των 
αναγκών.

Or. en
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Τροπολογία 104
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όποτε είναι δυνατόν, η Επιτροπή 
πρέπει να περιλαμβάνει απογραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του 
ραδιοφάσματος από τρίτες χώρες-
εταίρους οι οποίες συνορεύουν με κράτος 
μέλος και οι οποίες θα μπορούσαν να 
έχουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στη 
χρήση του ραδιοφάσματος εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 105
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε 
διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με 
θέματα ραδιοφάσματος για να 
υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, 
ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις 
αρχές των εσωτερικών και εξωτερικών 
αρμοδιότητες της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en


