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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το πρώτο πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ) αποτελεί σημαντικό βήμα για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και βέλτιστης χρήσης του πεπερασμένου αυτού πόρου.
Η πολιτική για το ραδιοφάσμα βρίσκεται στο επίκεντρο της εμβληματικής πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και έχει κομβική σημασία για την 
υλοποίηση των στόχων πολιτικής της στρατηγικής ΕΕ2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενώ το πρόγραμμα έχει περιληφθεί μεταξύ των πενήντα δράσεων 
προτεραιότητας της Πράξης για την ενιαία αγορά.

2. Το ΠΠΡΦ αποσκοπεί στη δημιουργία ανταγωνιστικής και σφύζουσας ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας για την παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού. Το 
πρόγραμμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούν να 
ανθίσουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.

3. Η κατανομή του φάσματος, που πρόκειται περί ενός δημόσιου αγαθού, πρέπει να 
λειτουργεί προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Η αποτελεσματική και αποδοτική 
κατανομή του φάσματος θα εξασφαλίσει μεγαλύτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά 
οφέλη, θα αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, θα δώσει ώθηση την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και θα συμβάλει στην υλοποίηση της 
ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. 

4. Η χρήση του φάσματος για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες αποδίδει οφέλη στους πολίτες 
και τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω κινητών δικτύων σημείωσαν εκρηκτική ανάπτυξη 
τα τελευταία χρόνια. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, καθώς ο αριθμός των ευφυών 
τηλεφώνων των Η/Υ υπό μορφή πινακίδων και των κλειδιών προστασίας εξακολουθεί να 
αυξάνει με εξίσου ταχύ ρυθμό. Επιπλέον, οι κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν
έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή και την καινοτομία υπηρεσιών σε άλλους 
τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η δημόσια διοίκηση.

5. Η εναρμόνιση των συχνοτήτων θα περιορίσει το κόστος της ανάπτυξης κινητών δικτύων, 
θα συρρικνώσει το κόστος των κινητών συσκευών για τους καταναλωτές και θα δώσει ώθηση 
στον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών. Επιπλέον, θα περιορίσει τις αρνητικές 
διασυνοριακές παρεμβολές και οχλήσεις.

6. Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καθολική 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως για πολίτες και τις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε λιγότερο ευνοημένες ή σε απόμακρες περιοχές, όπως οι αγροτικές και οι 
νησιωτικές περιοχές.

7. Η εναρμόνιση του φάσματος και η παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα 
αναπτυχθούν, εξασφαλίζουν νέα εργαλεία και δυνατότητες για την παροχή πολιτιστικού 
περιεχομένου. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες δυνατότητες 
για τις επίγειες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Το συμπληρωματικό κόστος του καθαρισμού
της ζώνης θα αντισταθμιστεί, όπου χρειαστεί από τα κράτη μέλη.
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8. Το ΠΠΡΦ πρέπει να θέσει ρεαλιστικούς αλλά φιλόδοξους στόχους που θα δώσουν τη 
δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν με μεγαλύτερες δυνατότητες 
στην παγκόσμια αγορά. Χωρίς αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
κινδυνεύει να μείνει πίσω. Επιπροσθέτως, η απελευθέρωση του ασύρματου φάσματος από
790MHz – 862MHz (800Mhz) έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί στην ψηφιακή θεματολογία για την Ευρώπη, τόσο όσον αφορά την ταχεία πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο όσο πιο στον περιορισμό του ψηφιακού χωρισμού. Η διαδικασία
απελευθέρωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από το 
2013. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική 
εφαρμογή των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

9. Απαιτείται μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση, ακόμη και μετά το 2015. Επειδή στην 
υπόθεση επενδύονται σημαντικά κεφάλαια, είναι σημαντικό να υπάρξει κανονιστική 
ασφάλεια.

Όσον αφορά την πρόταση για το ΠΠΡΦ, η εισηγήτρια επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο: 

α) Να δημιουργηθούν εναρμονισμένες ζώνες φάσματος που θα ενθαρρύνουν την παροχή
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, θα περιορίσουν τα διοικητικά εμπόδια και θα ενισχύσουν 
περαιτέρω την εσωτερική αγορά. 

β) Να δοθεί έμφαση στην απελευθέρωση του φάσματος από 790 – 862MHz για τις 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέχρι το 2013.

γ) Να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω απελευθέρωσης του φάσματος και στη ‘δεύτερη 
υποζώνη’ κάτω από τα 790MHz για να αντιμετωπιστεί η συνεχής αύξηση της 
κυκλοφορίας δεδομένων.

δ) Να προωθηθούν συχνότητες που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή μεγαλύτερης 
χωρητικότητας, όπως τα 2.3 GHz.

ε) Να μη λησμονούμε ότι έχει κομβική σημασία η όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση που 
ΠΠΡΦ. Έχει ζωτική σημασία να υιοθετηθεί μια συναινετική προσέγγιση όσον αφορά τα 
κρίσιμα ζητήματα και κατά κύριο λόγο την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες 
συχνότητες για τις κινητές υπηρεσίες.

Από την οπτική της εσωτερικής αγοράς, οι στόχοι που αναφέρονται ανωτέρω θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Η 
βιομηχανία των κινητών συσκευών, ιστορικά, λειτούργησε ως καταλύτης για την οικονομική 
ανάπτυξη της ευρύτερης κοινότητας. Κατά συνέπεια, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 
περιβάλλον που θα προάγει τις επενδύσεις, θα αφήνει περιθώρια ανάπτυξης και θα θέσει την 
Ευρώπη στη  εμπροσθοφυλακή της παγκόσμιας αγοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
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Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(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 
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τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. πολιτική 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 2

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 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. Η αποτελεσματική 
χρήση του φάσματος παίζει επίσης ρόλο  
στην καθολική πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως για 
πολίτες και επιχειρήσεις που βρίσκονται 
σε αραιοκατοικημένες ή σε απόμακρες 
περιοχές, όπως αγροτικές ή νησιωτικές 
περιοχές. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης 
σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως 
συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, 
δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, 
επιστημονικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και τεχνικές.
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Or. en

Τροπολογία 3

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. Η εναρμόνιση της 
χρήσης του φάσματος έχει επίσης ζωτική 
σημασία για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας, περιορίζοντας τόσο το κόστος 
της ανάπτυξης κινητών δικτύων όσο και 
το κόστος των κινητών συσκευών για 
τους καταναλωτές. 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.

Or. en



PE458.565v01-00 8/19 PA\856373EL.doc

EL

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει 
ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, 
δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των 
ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση 
της οικονομίας της πληροφορίας, την 
ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που 
βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του 
ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης μια 
βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη, που αποβλέπει να 
παράσχει ταχείες ευρυζωνικές 
διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική 
δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το 
φιλόδοξο στόχο της καθολικής 
ευρυζωνικής κάλυψης με ταχύτητες 
τουλάχιστον 30 Mbps για όλους τους 
Ευρωπαίους έως το 2020, επιτυγχάνοντας 
έτσι τα αειφορικά οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Αναμένεται επίσης ότι θα 
υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες 
τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως 
περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και 
οικονομική και κοινωνική ένταξη για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης. 
Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων 
εφαρμογών για την καινοτομία, το 
πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική 
πρωτοβουλία σε υποστήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει 
ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, 
δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των 
ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση 
της οικονομίας της πληροφορίας, την 
ενθάρρυνση, ανάπτυξη και αρωγή στους 
τομείς που βασίζονται σε τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, και το γεφύρωμα 
του ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης μια 
βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη, που αποβλέπει να 
παράσχει ταχείες ευρυζωνικές 
διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική 
δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το 
φιλόδοξο στόχο της καθολικής 
ευρυζωνικής κάλυψης με ταχύτητες 
τουλάχιστον 30 Mbps για όλους τους 
Ευρωπαίους έως το 2020, επιτυγχάνοντας 
έτσι τα αειφορικά οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, προάγει την 
ανάπτυξη νέων αγορών και νέων 
υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, καθώς και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ενθαρρύνει επίσης τον ανταγωνισμό και 
παρέχει στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να επωφελούνται από 
μεγαλύτερες επιλογές και καλύτερες τιμές 
για προϊόντα και υπηρεσίες. Η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική 
διενέργεια διαδικασιών δημοσίων 
προμηθειών, πρέπει να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα αναμένεται επίσης ότι θα 
υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες 
τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως 
περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και 
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οικονομική και κοινωνική ένταξη για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης, ιδίως για 
τους ανάπηρους και τους πολίτες που 
ζουν σε απόμακρες περιοχές. Δεδομένης 
της σημασίας των ασύρματων εφαρμογών 
για την καινοτομία, το πρόγραμμα αυτό 
αποτελεί επίσης βασική πρωτοβουλία σε 
υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης για 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής 
παρακολούθηση των εξελίξεων, και 
επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 
2007/344/EΚ της Επιτροπής για την 
εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ 
είναι απαραίτητη στην Ένωση η 
λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων 
χρήσεων του ραδιοφάσματος σε 
συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική 
μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ 
των 300 MHz και των 3 GHz. Αυτό θα 
συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών 
τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον 
εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 
όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και 
ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην 
αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής 
παρακολούθηση των εξελίξεων, και 
επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 
2007/344/EΚ της Επιτροπής για την 
εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ 
είναι απαραίτητη στην Ένωση η 
λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων 
χρήσεων του ραδιοφάσματος σε 
συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική 
μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ 
των 300 MHz και των 6 GHz. Αυτό θα 
συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών 
τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον 
εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 
όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και 
ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην 
αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Για 
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να συμπληρωθεί αυτό, ο κατάλογος 
πρέπει να περιλαμβάνει και έκθεση των 
μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη 
προκειμένου να εφαρμόσουν τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ 
για την εναρμόνιση και τη χρήση των 
ειδικών ραδιοσυχνοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 6

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 επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της χρήσης 
κινητών υπηρεσιών κάτω από τα 790 
MHz.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

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 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. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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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 ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα των υπηρεσιών και να 
διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
υπερβαίνοντας τις υφιστάμενες 
γεωγραφικές διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 πλέον κατάλληλου και 
λιγότερο επαχθούς συστήματος 
αδειοδότησης που είναι δυνατό,
προκειμένου να μεγιστοποιείται η ευελιξία 
και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του 
ραδιοφάσματος·

Or. en

Τροπολογία 10

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 και 
προώθηση της ανάπτυξης των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
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βασίζονται στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, όπως το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, σε τομείς που επί του παρόντος 
δεν εξυπηρετούνται από ευρυζωνικές 
συνδέσεις·

Or. en

Τροπολογία 11

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 12

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 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την εκπόνηση και 
εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό 
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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.

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. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί επίσης στις 
προδιαγραφές του εξοπλισμού που
πρόκειται να χρησιμοποιείται από 
ανάπηρους.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως 
για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται 
ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε 
συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα, με την 
επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του 
ανταγωνισμού:

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως 
για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται 
ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε 
συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα 
κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό της 
κατανομής φάσματος, συνεκτιμώντας τις 
υφιστάμενες κατανομές φάσματος στους 
ανταγωνιστικούς φορείς κινητών 
υπηρεσιών, εξετάζουν εμπεριστατωμένα 
κατά πόσον η σχεδιαζόμενη κατανομή 
φάσματος είναι πιθανόν να περιορίσει ή 
να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός 
της επικράτειάς τους στον τομέα των 
εμπλεκομένων αγορών κινητών 
συσκευών. Όπου η σχεδιαζόμενη 
κατανομή φάσματος συνεκτιμωμένων και 
των υφιστάμενων κατανομών φάσματος,
είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συρρίκνωση
ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, τα 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την εν λόγω 
συρρίκνωση ή τη στρέβλωση θεσπίζοντας 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα, 
με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων 
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του ανταγωνισμού:

Or. en

Τροπολογία 14

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. 2010/267/ΕΕ. 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, λαμβάνει επιπλέον 
δράση για την προώθηση ενός δεύτερου 
ψηφιακού μεριδίου (698-790MHz) και 
εξετάζει την μακροπρόθεσμη σύγκλιση 
των υπηρεσιών για τις συχνότητες 470-
698MHz. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν 
και νέες ζώνες φάσματος όπως αυτή των 
2,3 MHz για τις κινητές υπηρεσίες, που 
θα αυξήσουν, κατά κύριο λόγο, τη 
χωρητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
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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).

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· 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).

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν επαρκή 
διαθεσιμότητα φάσματος για επίγειες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον απαιτηθεί, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς 
ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους 
όρους ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη 
υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη 
κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς 
και η ανάπτυξη καινοτόμων 
διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, πολιτική 

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκούς ραδιοφάσματος υπό 
εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί 
η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η 
ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, 
καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων 
διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, πολιτική 
προστασία και αντιμετώπιση 
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προστασία και αντιμετώπιση 
καταστροφών.

καταστροφών.

Or. en

Τροπολογία 18

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.

Or. en

Τροπολογία 19

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 εναρμονισμένου 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως πρώτο βήμα, μια τέτοια απογραφή 
περιλαμβάνει συχνότητες στη ζώνη 
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως 6 GHz.
Η απογραφή αυτή πρέπει επίσης να 
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περιλαμβάνει καταγραφή των μέτρων που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη με 
σκοπό την εφαρμογή των αποφάσεων που 
λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά
την εναρμόνιση και τη χρήση ειδικών 
ζωνών συχνοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 20

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. 
Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες 
για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της 
δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των 
αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ένωση παρέχει, κατόπιν αιτήσεως,
πολιτική και τεχνική υποστήριξη προς τα 
κράτη μέλη κατά τις διμερείς 

4. Η Ένωση συνδράμει τα κράτη μέλη με
πολιτική και τεχνική υποστήριξη κατά τις 
διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις 



PA\856373EL.doc 19/19 PE458.565v01-00

EL

διαπραγματεύσεις τους με μη ενωσιακές 
γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών, με 
σκοπό την επίλυση ζητημάτων 
συντονισμού του ραδιοφάσματος που 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο όσον 
αφορά την πολιτική και τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος. Η Ένωση υποστηρίζει 
επίσης τις προσπάθειες τρίτων χωρών για 
υλοποίηση διαχείρισης του ραδιοφάσματος 
συμβατής με την ενωσιακή, προκειμένου 
να διασφαλίζονται οι στόχοι της Ένωσης 
όσον αφορά την πολιτική του
ραδιοφάσματος.

τους με μη ενωσιακές γειτονικές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων και υπό 
ένταξη χωρών, με σκοπό την επίλυση 
ζητημάτων συντονισμού του 
ραδιοφάσματος που εμποδίζουν τα κράτη 
μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από το ενωσιακό 
δίκαιο όσον αφορά την πολιτική και τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος. Η Ένωση 
υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες τρίτων 
χωρών για υλοποίηση διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος συμβατής με την 
ενωσιακή, προκειμένου να διασφαλίζονται 
οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την 
πολιτική του ραδιοφάσματος.

Or. en


