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Τροπολογία 154
Giles Chichester

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη 
ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

1. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
[την πρόταση της Επιτροπής].

Or. de

Justification

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Τροπολογία 156
Jens Rohde

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την ανάπτυξη την 
κινητικότητα και την απασχόληση: 
Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα, στο 
οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί 
την κατάργηση της περιαγωγής το 2015,

Or. en

Τροπολογία 157
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει όλες 
τις πηγές ανάπτυξης για να βγει από την 
κρίση, να δημιουργήσει θέσεις 
απασχόλησης και να ανακτήσει την 
ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η 
αποκατάσταση της ανάπτυξης και η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ένωση. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του 2013 τόνισε τη σημασία της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς για την ανάπτυξη και 
ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 
στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών το συντομότερο δυνατόν. 
Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και με την παρούσα 
πρόσκληση, ο παρών κανονισμός 
αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τη 
συμπλήρωση και την προσαρμογή του 
υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου της 
Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

(1) Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει όλες 
τις πηγές ανάπτυξης για να βγει από την 
κρίση, να δημιουργήσει θέσεις 
απασχόλησης και να ανακτήσει την 
ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η 
αποκατάσταση της ανάπτυξης και η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ένωση. Επιπλέον, ο ψηφιακός κλάδος 
έχει αναδειχθεί σε μέρος του δημόσιου 
χώρου όπου θεσπίζονται νέες μορφές 
διασυνοριακού εμπορίου και 
διαμορφώνονται επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την 
καινοτόμο ανάπτυξη της αγοράς και την 
κοινωνική και πολιτιστική 
αλληλεπίδραση. Το εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του 2013 τόνισε τη σημασία 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την 
ανάπτυξη και ζήτησε τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων για τη δημιουργία 
μιας ενιαίας αγοράς στον τομέα των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών το συντομότερο δυνατόν. 
Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
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«Ευρώπη 2020» και με την παρούσα 
πρόσκληση, ο παρών κανονισμός 
αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τη 
συμπλήρωση και την προσαρμογή του 
υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου της 
Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ανεπίσημο έγγραφο του Διατλαντικού Διαλόγου (ΔΔΝ) με τίτλο «Ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και θέματα διαδικτύου – Θέσπιση πλαισίου για διατλαντική δράση».

Τροπολογία 158
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη (DAE), μία από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», έχει ήδη αναγνωρίσει τον ρόλο των 
ΤΠΕ και της συνδετικότητας δικτύου ως 
απαραίτητης βάσης για την ανάπτυξη της 
οικονομίας και της κοινωνίας μας. 
Προκειμένου να καρπωθεί η Ευρώπη τα 
οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, η 
Ένωση χρειάζεται μια δυναμική ενιαία 
αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
όλους τους τομείς και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Μια τέτοια πραγματικά ενιαία 
αγορά επικοινωνιών θα αποτελέσει τον 
κεντρικό άξονα μιας καινοτόμου και 
«έξυπνης» ψηφιακής οικονομίας καθώς 
και το θεμέλιο της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς, όπου οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα 
μεταξύ συνόρων.

(2) Το ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη (DAE), μία από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», έχει ήδη αναγνωρίσει τον ρόλο των 
ΤΠΕ και της συνδετικότητας δικτύου ως 
απαραίτητης βάσης για την ανάπτυξη της 
οικονομίας και της κοινωνίας μας. 
Προκειμένου να καρπωθεί η Ευρώπη τα 
οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, η 
Ένωση χρειάζεται μια δυναμική ενιαία 
αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
όλους τους τομείς και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Μια τέτοια πραγματικά ενιαία 
αγορά επικοινωνιών θα αποτελέσει τον 
κεντρικό άξονα μιας καινοτόμου και 
«έξυπνης» ψηφιακής οικονομίας καθώς 
και το θεμέλιο της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς, όπου οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα 
μεταξύ συνόρων σε ένα ενιαίο, ανοιχτό, 
τυποποιημένο και διαλειτουργικό πλαίσιο.

Or. it
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Τροπολογία 159
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 
υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 
καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 
συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 
διατίθενται στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα 
κράτη μέλη, καθώς και διαφορετικές 
δέσμες κανόνων για τους καταναλωτές 
κάθε τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
κανόνες της Ένωσης ορίζουν απλώς τη 
βασική κατεύθυνση και συχνά 
εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους σε 
κάθε κράτος μέλος.

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το δικαίωμα 
πρόσβασης του καθενός σε δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην Ένωση, η ελευθερία παροχής τους,
καθώς και το δικαίωμα κάθε τελικού 
χρήστη να επιλέγει την καλύτερη 
προσφορά που διατίθεται στην αγορά 
πρέπει να διασφαλίζονται και να μην 
παρεμποδίζονται από τον κατακερματισμό 
των αγορών με βάση τα εθνικά σύνορα.

Or. de

Τροπολογία 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 
υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 
καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 
συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 
διατίθενται στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα 
κράτη μέλη, καθώς και διαφορετικές 
δέσμες κανόνων για τους καταναλωτές 
κάθε τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
κανόνες της Ένωσης ορίζουν απλώς τη 
βασική κατεύθυνση και συχνά 
εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους σε 
κάθε κράτος μέλος.

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα.

Or. en

Τροπολογία 161
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 

(3) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
κάθε πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
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δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 
υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 
καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 
συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 
διατίθενται στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα 
κράτη μέλη, καθώς και διαφορετικές 
δέσμες κανόνων για τους καταναλωτές 
κάθε τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
κανόνες της Ένωσης ορίζουν απλώς τη 
βασική κατεύθυνση και συχνά 
εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους σε 
κάθε κράτος μέλος.

στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι στα 
κράτη μέλη υφίστανται αποκλίσεις όσον 
αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος
γενικής αδειοδότησης και τα εθνικά 
συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
και διαφορετικές δέσμες κανόνων για τους 
καταναλωτές κάθε τομέα. Για παράδειγμα, 
ενώ η οδηγία για την αδειοδότηση 
περιορίζει τον τύπο των πληροφοριών 
που μπορεί να απαιτούνται, 12 κράτη 
μέλη ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες, 
όπως είναι η κατηγοριοποίηση των τύπων 
των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, η 
γεωγραφική εμβέλεια της 
δραστηριότητας, η αγορά-στόχος η 
επιχειρηματική διάρθρωση, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
των μετόχων και των δικών τους 
μετόχων, η πιστοποίηση από το εμπορικό 
επιμελητήριο και το ποινικό μητρώο του 
εκπροσώπου της επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
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να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 
υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 
καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 
συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 
διατίθενται στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα 
κράτη μέλη, καθώς και διαφορετικές 
δέσμες κανόνων για τους καταναλωτές 
κάθε τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
κανόνες της Ένωσης ορίζουν απλώς τη 
βασική κατεύθυνση και συχνά 
εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους σε 
κάθε κράτος μέλος.

να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
πρέπει να εναρμονιστεί και να 
απλουστευθεί προκειμένου να 
διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η 
ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Σε πολλές περιπτώσεις οι κανόνες 
της Ένωσης ορίζουν απλώς τη βασική 
κατεύθυνση και συχνά εφαρμόζονται με 
ποικίλους τρόπους σε κάθε κράτος μέλος.

Or. ro

Τροπολογία 163
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 
υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 
καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 
υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 
καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 
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συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 
διατίθενται στους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη, 
καθώς και διαφορετικές δέσμες κανόνων 
για τους καταναλωτές κάθε τομέα. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι κανόνες της 
Ένωσης ορίζουν απλώς τη βασική 
κατεύθυνση και συχνά εφαρμόζονται με 
ποικίλους τρόπους σε κάθε κράτος μέλος.

συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 
διατίθενται στους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη, 
καθώς και διαφορετικές δέσμες κανόνων 
για τους καταναλωτές κάθε τομέα. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι κανόνες της 
Ένωσης ορίζουν απλώς τη βασική 
κατεύθυνση και οι διαφορές στην επιβολή 
και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
έχει οδηγήσει σε υψηλότερα έξοδα για 
φορείς εκμετάλλευσης που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 
μία χώρες· κατά συνέπεια, εμποδίζονται 
οι επενδύσεις και η ανάπτυξη μιας 
ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 
προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις 
και την καινοτομία σε νέα και ενισχυμένα 
δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την 
προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και 
της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, 
που καθορίζονται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο της ΕΕ. Η αυξανόμενη 
διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και 
υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να 
αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και την ποικιλία του περιεχομένου, και να 
συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της 

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 
προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις 
και την καινοτομία σε νέα και ενισχυμένα 
δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την 
προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και 
της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, 
που καθορίζονται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο της ΕΕ και να προωθήσει την 
ανάδειξη υπηρεσιών και εφαρμογών που 
θα μπορούν να αξιοποιήσουν με 
διαλειτουργικό, τυποποιημένο και 
ασφαλή τρόπο δεδομένα και ανοικτά 
μορφότυπα και θα διατίθενται στα ίδια 
λειτουργικά και μη λειτουργικά επίπεδα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Η αυξανόμενη 
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κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και 
υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να 
αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και την ποικιλία του περιεχομένου, και να 
συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της 
κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 165
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 
προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις 
και την καινοτομία σε νέα και ενισχυμένα 
δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την 
προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και 
της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, 
που καθορίζονται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο της ΕΕ. Η αυξανόμενη 
διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και 
υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να 
αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και την ποικιλία του περιεχομένου, και να 
συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της 
κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 
προάγει τον ανταγωνισμό, τον συντονισμό, 
τις επενδύσεις, την καινοτομία και 
περισσότερη χωρητικότητα σε νέα και 
ενισχυμένα δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από 
την προώθηση της ενοποίησης της αγοράς 
και της προσφοράς διασυνοριακών 
υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων 
στόχων για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής 
ταχύτητας, που καθορίζονται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο της ΕΕ. Η αυξανόμενη 
διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και 
υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να 
αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και την ποικιλία του περιεχομένου, και να 
συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της 
κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 166
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 
προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις 
και την καινοτομία σε νέα και ενισχυμένα 
δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την 
προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και 
της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, 
που καθορίζονται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο της ΕΕ. Η αυξανόμενη 
διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και 
υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να 
αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και την ποικιλία του περιεχομένου, και να 
συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της 
κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 
προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις 
και την καινοτομία σε νέα και ενισχυμένα 
δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την 
προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και 
της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, που 
καθορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο 
της ΕΕ ή ακόμα και να τους υπερβεί. Η 
αυξανόμενη διαθεσιμότητα ψηφιακών 
υποδομών και υπηρεσιών πρέπει με τη 
σειρά της να αυξήσει τις επιλογές των 
καταναλωτών, την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την ποικιλία 
του περιεχομένου, και να συμβάλει στην 
εδαφική και κοινωνική συνοχή, καθώς και 
στη διευκόλυνση της κινητικότητας σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 
ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 
ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι 
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περιεχομένου και εφαρμογών, καθώς και η 
ευρύτερη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως ο 
τραπεζικός, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, 
του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας και 
των μεταφορών, τομείς οι οποίοι 
βασίζονται στη συνδετικότητα για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, 
μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών 
υπολογιστικού νέφους καθολικής 
παρουσίας, συνδεδεμένων αντικειμένων 
και δυνατοτήτων για παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών σε διαφορετικά 
τμήματα μιας επιχείρησης. Οι δημόσιες 
διοικήσεις και ο τομέας της υγείας πρέπει 
να ωφεληθούν επίσης από την ευρύτερη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η προσφορά 
πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών, 
και η πολιτιστική ποικιλομορφία 
γενικότερα, είναι δυνατόν επίσης να 
ενισχυθεί στην ενιαία αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Η σημασία που έχει για την 
ευρύτερη οικονομία και κοινωνία η 
παροχή συνδετικότητας μέσω δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η 
αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών 
επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι 
κανονιστικές ή άλλες.

περιεχομένου και εφαρμογών, καθώς και η 
ευρύτερη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως ο 
τραπεζικός, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, 
του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας, της 
ιατρικής, της κινητικότητας και των 
μεταφορών, καθώς και της έξυπνης 
διαχείρισης των περιπτώσεων έκτακτης 
ανάγκης και των φυσικών καταστροφών,
τομείς οι οποίοι βασίζονται στη 
συνδετικότητα και στην ευρυζωνική 
σύνδεση για την ενίσχυση της 
παραγωγικότητάς τους, της ποιότητας και 
της προσφοράς στον τελικό χρήστη μέσω, 
για παράδειγμα, εφαρμογών υπολογιστικού 
νέφους καθολικής παρουσίας, προηγμένης 
ανάλυσης των μαζικών δεδομένων που 
προέρχονται από δίκτυα επικοινωνίας, 
συνδεδεμένων και διαλειτουργικών 
αντικειμένων και δυνατοτήτων για παροχή 
ενοποιημένων διασυνοριακών υπηρεσιών 
με στόχο την ανοιχτή και τυποποιημένη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων και 
σε ένα πλαίσιο ανοιχτών δεδομένων (open 
data). Οι δημόσιες διοικήσεις και ο τομέας 
της υγείας πρέπει να ωφεληθούν επίσης 
από την ευρύτερη διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης και ηλ-
υγείας. Η προσφορά πολιτιστικού 
περιεχομένου και υπηρεσιών, και η 
πολιτιστική ποικιλομορφία γενικότερα, 
είναι δυνατόν επίσης να ενισχυθεί στην 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Η σημασία που έχει για την ευρύτερη 
οικονομία, την κοινωνία και για τις 
έξυπνες πόλεις του μέλλοντος η παροχή 
συνδετικότητας μέσω δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η 
αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών 
επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι 
κανονιστικές ή άλλες.

Or. it
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Τροπολογία 168
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 
ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι 
περιεχομένου και εφαρμογών, καθώς και η 
ευρύτερη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως ο 
τραπεζικός, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, 
του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας και 
των μεταφορών, τομείς οι οποίοι 
βασίζονται στη συνδετικότητα για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, 
μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών 
υπολογιστικού νέφους καθολικής 
παρουσίας, συνδεδεμένων αντικειμένων 
και δυνατοτήτων για παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών σε διαφορετικά 
τμήματα μιας επιχείρησης. Οι δημόσιες 
διοικήσεις και ο τομέας της υγείας πρέπει 
να ωφεληθούν επίσης από την ευρύτερη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η προσφορά 
πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών, 
και η πολιτιστική ποικιλομορφία 
γενικότερα, είναι δυνατόν επίσης να 
ενισχυθεί στην ενιαία αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Η σημασία που έχει για την 
ευρύτερη οικονομία και κοινωνία η 
παροχή συνδετικότητας μέσω δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η 
αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών 
επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι 
κανονιστικές ή άλλες.

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 
ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι 
περιεχομένου και εφαρμογών, καθώς και η 
ευρύτερη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως ο 
τραπεζικός, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, 
του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας και 
των μεταφορών, τομείς οι οποίοι 
βασίζονται στη συνδετικότητα για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, 
μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών 
υπολογιστικού νέφους καθολικής 
παρουσίας, συνδεδεμένων αντικειμένων 
και δυνατοτήτων για παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών σε διαφορετικά 
τμήματα μιας επιχείρησης. Οι δημόσιες 
διοικήσεις και ο τομέας της υγείας πρέπει 
να ωφεληθούν επίσης από την ευρύτερη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η προσφορά 
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και υπηρεσιών, και η 
πολιτιστική ποικιλομορφία γενικότερα, 
είναι δυνατόν επίσης να ενισχυθεί στην 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Η σημασία που έχει για την ευρύτερη 
οικονομία και κοινωνία η παροχή 
συνδετικότητας μέσω δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η 
αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών 
επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι 
κανονιστικές ή άλλες.

Or. en
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Τροπολογία 169
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 
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σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 
αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 
αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
για την κατάργηση της περιαγωγής θα 
πρέπει να συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση χωρίς να 
υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις πέραν 
εκείνων που καταβάλλουν στο κράτος 
μέλος στο οποίο συνήφθη η σύμβαση.

Or. pt

Τροπολογία 170
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
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παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 
σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 
αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 
σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, για αμοιβαία και κοινά 
πρότυπα απορρήτου, προστασίας και 
ασφάλειας των δεδομένων των τελικών 
χρηστών, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 
αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 171
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η 
οποία θέτει σε εφαρμογή τις 
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 
σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση 
εναρμονισμένους και απλουστευμένους 
κανονισμούς για τη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 
σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 
αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
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αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 172
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
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ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 
σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς
χρήστες, αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των χρηστών, ιδίως των 
καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 
σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους χρήστες, αλλά 
ταυτόχρονα εγγυώνται τη απρόσκοπτη 
λειτουργία του οικοσυστήματος του 
διαδικτύου ως κινητήριας δύναμης της 
καινοτομίας. Επιπλέον, οι περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
περιαγωγής θα πρέπει να συμβάλουν στην 
εμπέδωση της εμπιστοσύνης των χρηστών 
ώστε να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτιμάται ο όρος «χρήστης» έναντι του όρου «τελικός χρήστης», ο οποίος αποδίδει μια 
εξαιρετικά περιορισμένη ή παθητική πτυχή του διαδικτυακού χρήστη. Επίσης, ο χρήστης του 
διαδικτύου θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέχει εφαρμογές και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, 
βλέπε τροπολογία του άρθρου 23 παράγραφος 1. Η ελευθερία του διαδικτύου απαιτεί να το 
υπενθυμίσουμε.
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Τροπολογία 173
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σύγκλιση των μέχρι πρότινος ξεχωριστών 
αγορών των κλασικών υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού περιλαμβάνει 
όλες τις υπηρεσίες, που εξυπηρετούν 
κατά κύριο λόγο σκοπούς επικοινωνίας ή 
χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές 
πρωτίστως με σκοπό την επικοινωνία, για 
τη διασφάλιση της δέουσας προστασίας 
των καταναλωτών. Υπηρεσίες που δεν 
εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο σκοπούς 
επικοινωνίας και δεν έχουν αμιγώς 
επικοινωνιακό χαρακτήρα, όπως οι 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών τραπεζικών 
συναλλαγών ή οι τοποειδικές υπηρεσίες 
[που αφορούν συγκεκριμένο τόπο], 
εξακολουθούν να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής.

Or. de

Τροπολογία 174
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παροχή διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξακολουθεί 
να υπόκειται σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις 
από εκείνες που περιορίζονται στα εθνικά 
σύνορα. Ειδικότερα, οι φορείς παροχής 
διασυνοριακών υπηρεσιών πρέπει ακόμα 
να ενημερώνουν και να καταβάλλουν τέλη 

(9) Η παροχή διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξακολουθεί 
να υπόκειται σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις 
από εκείνες που περιορίζονται στα εθνικά 
σύνορα. Πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι και απλουστευμένοι 
κανονισμοί σχετικά με τη μορφή και το 
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στα επιμέρους κράτη μέλη υποδοχής. Οι 
κάτοχοι ενιαίας ενωσιακής άδειας πρέπει 
να υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύστημα 
κοινοποίησης στο κράτος μέλος της 
κύριας έδρας τους (κράτος μέλος της 
έδρας), η οποία θα μειώσει τον 
διοικητικό φόρτο για τους 
διασυνοριακούς φορείς εκμετάλλευσης. Η 
ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση πρέπει να 
εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που 
παρέχει ή προτίθεται να παράσχει 
υπηρεσίες και δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη, δίνοντάς της με τον τρόπο 
αυτόν το δικαίωμα να απολαμβάνει τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
κράτος μέλος, όπως ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Μια ενιαία ενωσιακή 
αδειοδότηση οποία θα καθορίζει το 
νομικό πλαίσιο που ισχύει για φορείς 
εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες
μεταξύ κρατών μελών βάσει διαδικασίας 
γενικής άδειας στο κράτος μέλος της 
έδρας πρέπει να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 
την Ένωση.

περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που 
πρέπει να πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις 
σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα 
τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης 
κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και με τη στήριξη 
του BEREC.

Or. ro

Τροπολογία 175
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών 
ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές σε 
συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, 

(10) Η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών 
ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές σε 
συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, 
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όπως το είδος του δικτύου ή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ο βαθμός των 
απαιτούμενων υλικών υποδομών ή ο 
αριθμός των συνδρομητών στα διάφορα 
κράτη μέλη. Η πρόθεση για διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή για λειτουργία δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
δύναται να αποδειχθεί με δραστηριότητες 
όπως η διαπραγμάτευση των συμφωνιών 
σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα σε 
ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ή η 
εμπορία μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, 
στη γλώσσα του ενδιαφερομένου κράτους 
μέλους.

όπως το είδος του δικτύου ή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ο βαθμός των 
απαιτούμενων υλικών υποδομών ή ο 
αριθμός των συνδρομητών στα διάφορα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 176
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ανεξάρτητα από τον τρόπο που 
επιλέγει ο πάροχος για τη λειτουργία των 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πέραν των συνόρων, το 
κανονιστικό καθεστώς που ισχύει για έναν 
ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να είναι ουδέτερο 
έναντι των εμπορικών επιλογών που 
διέπουν την οργάνωση των λειτουργιών 
και των δραστηριοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα 
από την εταιρική δομή του παρόχου, ως 
κράτος μέλος της έδρας ενός ευρωπαϊκού 
παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να θεωρείται αυτό στο οποίο 
λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις 
σχετικά με την παροχή δικτύων ή 

(11) Ανεξάρτητα από τον τρόπο που 
επιλέγει ο πάροχος για τη λειτουργία των 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πέραν των συνόρων, το 
κανονιστικό καθεστώς που ισχύει για έναν 
πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει 
να είναι ουδέτερο έναντι των εμπορικών 
επιλογών που διέπουν την οργάνωση των 
λειτουργιών και των δραστηριοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών.
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υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. ro

Τροπολογία 177
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι περισσότεροι ειδικοί τομεακοί 
όροι, όπως οι όροι σχετικά με την 
πρόσβαση ή την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των δικτύων ή την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης συνδέονται στενά με την 
τοποθεσία όπου βρίσκεται ένα τέτοιο 
δίκτυο ή παρέχεται μια τέτοια υπηρεσία. 
Ως εκ τούτου, ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
υπόκειται σε προϋποθέσεις που ισχύουν 
για τα κράτη μέλη όπου 
δραστηριοποιείται, εφόσον ο παρών 
κανονισμός δεν ορίζει διαφορετικά.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 178
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τον τομέα την καταβολή 
εισφοράς για τη χρηματοδότηση των 
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και 
των διοικητικών δαπανών των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, τα κριτήρια και οι 
διαδικασίες για την κατανομή των 

διαγράφεται
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εισφορών πρέπει να είναι αναλογικά 
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά 
τους ευρωπαϊκούς παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου 
να μην εμποδίζεται η διασυνοριακή 
είσοδος στην αγορά, ιδίως όσον αφορά 
τους νεοεισερχόμενους σε αυτήν και τους 
μικρούς φορείς εκμετάλλευσης· ως εκ 
τούτου, για τον υπολογισμό των εισφορών 
των μεμονωμένων επιχειρήσεων πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο αγοράς 
του συνεισφέροντος όσον αφορά τον 
κύκλο εργασιών που έχει 
πραγματοποιηθεί στο οικείο κράτος 
μέλος και πρέπει να υπόκειται στην 
εφαρμογή ενός ορίου ήσσονος σημασίας.

Or. ro

Τροπολογία 179
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει
διάκριση στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών από διάφορα κράτη μέλη και 
ότι στην ενιαία αγορά εφαρμόζονται 
συνεπείς κανονιστικές πρακτικές, ιδίως 
όσον αφορά τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 15 ή 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ ή των άρθρων 5 ή 8 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι 
ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να δικαιούνται ίση 
μεταχείριση στα διάφορα κράτη μέλη, σε 
αντικειμενικά ισοδύναμες καταστάσεις, 
προκειμένου να εφαρμόζουν πιο 
ενοποιημένες πολυεδαφικές λειτουργίες. 
Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές 
διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

(15) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει 
διάκριση στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών από διάφορα κράτη μέλη και 
ότι στην ενιαία αγορά εφαρμόζονται 
συνεπείς κανονιστικές πρακτικές, ιδίως 
όσον αφορά τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 15 ή 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ ή των άρθρων 5 ή 8 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι 
ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να δικαιούνται ίση 
μεταχείριση στα διάφορα κράτη μέλη, σε 
αντικειμενικά ισοδύναμες καταστάσεις, 
προκειμένου να εφαρμόζουν πιο 
ενοποιημένες πολυεδαφικές λειτουργίες.
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την αναθεώρηση των σχεδίων των 
αποφάσεων που λαμβάνονται για την 
επιβολή διορθωτικών μέτρων στις 
περιπτώσεις αυτές, κατά την έννοια του 
άρθρου 7α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, 
προκειμένου να αποφεύγονται 
αδικαιολόγητες αποκλίσεις όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση εξουσίας αρνησικυρίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα 
διορθωτικά μέτρα που προτείνουν οι ΕΡΑ, στην περίπτωση των ευρωπαίων παρόχων, δεν 
δικαιολογείται.

Τροπολογία 180
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει 
διάκριση στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών από διάφορα κράτη μέλη και 
ότι στην ενιαία αγορά εφαρμόζονται 
συνεπείς κανονιστικές πρακτικές, ιδίως 
όσον αφορά τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 15 ή 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ ή των άρθρων 5 ή 8 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι 
ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να δικαιούνται ίση 
μεταχείριση στα διάφορα κράτη μέλη, σε 
αντικειμενικά ισοδύναμες καταστάσεις, 
προκειμένου να εφαρμόζουν πιο 
ενοποιημένες πολυεδαφικές λειτουργίες. 
Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές 
διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

(15) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει 
διάκριση στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών από 
διάφορα κράτη μέλη και ότι στην ενιαία 
αγορά εφαρμόζονται συνεπείς 
κανονιστικές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά 
τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των άρθρων 15 ή 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ ή των άρθρων 5 ή 8 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι 
πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να δικαιούνται ίση μεταχείριση στα 
διάφορα κράτη μέλη, σε αντικειμενικά 
ισοδύναμες καταστάσεις, προκειμένου να 
εφαρμόζουν πιο ενοποιημένες 
πολυεδαφικές λειτουργίες. Επιπλέον, 
πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές 
διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
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αναθεώρηση των σχεδίων των αποφάσεων 
που λαμβάνονται για την επιβολή 
διορθωτικών μέτρων στις περιπτώσεις 
αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 7α της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, προκειμένου να 
αποφεύγονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται στους ευρωπαϊκούς
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
διάφορα κράτη μέλη.

αναθεώρηση των σχεδίων των αποφάσεων 
που λαμβάνονται για την επιβολή 
διορθωτικών μέτρων στις περιπτώσεις 
αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 7α της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, προκειμένου να 
αποφεύγονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα 
κράτη μέλη.

Or. ro

Τροπολογία 181
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Πρέπει να θεσπιστεί μια κατανομή 
των κανονιστικών και εποπτικών 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του κράτους 
μέλους της έδρας και κάθε κράτους 
μέλους υποδοχής των ευρωπαϊκών 
παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
ώστε να μειωθούν τα εμπόδια εισόδου 
στην αγορά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την κατάλληλη εφαρμογή των ισχυόντων 
όρων για την παροχή υπηρεσιών και 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από 
αυτούς τους παρόχους. Ως εκ τούτου, ενώ 
κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
εποπτεύει τη συμμόρφωση με τους όρους 
που ισχύουν στην επικράτειά της, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων και μέσω κυρώσεων και 
προσωρινών μέτρων, μόνο η εθνική 
ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος της 
έδρας πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αναστείλει ή να ανακαλέσει τα 
δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού παρόχου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά 
την παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

διαγράφεται
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την Ένωση ή σε μέρος αυτής.

Or. ro

Τροπολογία 182
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για 
την παροχή της μέγιστης δυνατής 
ευρυζωνικής ταχύτητας και 
χωρητικότητας στην Ένωση. Ωστόσο, η 
Ένωση έχει καθυστερήσει σε σχέση με 
άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη –
Βόρεια Αμερική, Αφρική και τμήματα 
της Ασίας– όσον αφορά τη σταδιακή 
εγκατάσταση και διείσδυση των 
ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών 
τελευταίας γενιάς που είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
πολιτικής. Η αποσπασματική διαδικασία 
έγκρισης και διάθεσης της ζώνης των 
800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι περισσότερο από το ήμισυ των 
κρατών μελών επιδιώκουν κάποια 
παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και ένας εξαιρετικά σπάνιος πόρος.
Επιπλέον επιτελεί πολύπλευρο κοινωνικό, 
πολιτιστικό και οικονομικό έργο. Με την 
αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών το 2009, 
η Επιτροπή υποχρεώθηκε να λάβει 
δεόντως και ισότιμα υπόψη αυτές τις 
πτυχές κατά τη διαχείριση των 
συχνοτήτων. Επομένως, οι κανόνες της 
δέσμης ρυθμίσεων για τις 
τηλεπικοινωνίες αποτελούν αναγκαστικά 
τη βάση για κάθε πολιτική για το 
ραδιοφάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί 
και για το μέλλον ότι η πολιτική για το 
ραδιοφάσμα θα κινείται εντός αυτού του 
νομικού πλαισίου και θα τηρεί τις 
βασικές αρχές που έχουν θεσπιστεί εν 
προκειμένω.
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Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος 
ΠΠΡΦ. Τα μέτρα της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

__________________ __________________
23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 
σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 
προγράμματος πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 21.3.2012.
24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 
24.4.2002, σ. 1).

Or. de

Τροπολογία 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί πεπερασμένο πόρο. Ως εκ 
τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να 
λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αξία του 



PE524.835v01-00 30/238 AM\1012835EL.doc

EL

των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για 
την παροχή της μέγιστης δυνατής 
ευρυζωνικής ταχύτητας και 
χωρητικότητας στην Ένωση. Ωστόσο, η 
Ένωση έχει καθυστερήσει σε σχέση με 
άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη –
Βόρεια Αμερική, Αφρική και τμήματα 
της Ασίας– όσον αφορά τη σταδιακή 
εγκατάσταση και διείσδυση των 
ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών 
τελευταίας γενιάς που είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
πολιτικής. Η αποσπασματική διαδικασία 
έγκρισης και διάθεσης της ζώνης των 
800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι περισσότερο από το ήμισυ των 
κρατών μελών επιδιώκουν κάποια 
παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος 
ΠΠΡΦ. Τα μέτρα της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

φάσματος, στο σύνολό της. Όπως 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ), 
κάθε πρόσθετο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες θα 
πρέπει να συνδέεται με την επανεξέταση 
της χρήσης του ραδιοφάσματος σε 
ολόκληρη τη ζώνη των UHF. Σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του ΠΠΡΦ, 
η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2015 
για το εάν υπάρχει ανάγκη για ανάληψη 
δράσης για την εναρμόνιση και άλλων 
ζωνών συχνοτήτων.

__________________ __________________
24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
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σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 184
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας στην 
Ένωση. Ωστόσο, η Ένωση έχει 
καθυστερήσει σε σχέση με άλλες μεγάλες 
περιοχές του πλανήτη –Βόρεια Αμερική, 
Αφρική και τμήματα της Ασίας– όσον 
αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και 
διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών 
τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Η αποσπασματική 
διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της 
ζώνης των 800 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι περισσότερο από το
ήμισυ των κρατών μελών επιδιώκουν 
κάποια παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας στην 
Ένωση. Ορισμένα κράτη μέλη της 
Ένωσης έχουν καθυστερήσει σε σχέση με 
άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως η 
Βόρεια Αμερική και ορισμένες περιοχές 
της Ασίας, όσον αφορά τη σταδιακή 
εγκατάσταση και διείσδυση των 
ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών 
τελευταίας γενιάς, εμποδίζοντας την 
Ένωση να πετύχει τους εν λόγω 
στρατηγικούς στόχους. Ωστόσο, η Ένωση 
έχει καθυστερήσει σε σχέση με άλλες 
μεγάλες περιοχές του πλανήτη –Βόρεια 
Αμερική, Αφρική και τμήματα της Ασίας–
όσον αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και 
διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών 
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ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος ΠΠΡΦ. 
Τα μέτρα της Ένωσης για την εναρμόνιση 
των όρων που αφορούν τη διαθεσιμότητα 
και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Η αποσπασματική 
διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της 
ζώνης των 800 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι περισσότερο από το 
ήμισυ των κρατών μελών επιδιώκουν 
κάποια παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος ΠΠΡΦ. 
Τα μέτρα της Ένωσης για την εναρμόνιση 
των όρων που αφορούν τη διαθεσιμότητα 
και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

__________________ __________________
23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. it
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Τροπολογία 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας στην 
Ένωση. Ωστόσο, η Ένωση έχει 
καθυστερήσει σε σχέση με άλλες μεγάλες 
περιοχές του πλανήτη –Βόρεια Αμερική, 
Αφρική και τμήματα της Ασίας– όσον 
αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και 
διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών 
τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Η αποσπασματική 
διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της 
ζώνης των 800 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι περισσότερο από το 
ήμισυ των κρατών μελών επιδιώκουν 
κάποια παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος ΠΠΡΦ. 
Τα μέτρα της Ένωσης για την εναρμόνιση 
των όρων που αφορούν τη διαθεσιμότητα 

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας στην 
Ένωση. Ωστόσο, εν μέρει εξαιτίας του 
κατακερματισμού της διαδικασίας της 
Ένωσης να καταστήσει το διαθέσιμο 
ραδιοφάσμα κατάλληλο για ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση μεγάλης 
ταχύτητας, η Ένωση έχει καθυστερήσει σε 
σχέση με άλλες μεγάλες περιοχές του 
πλανήτη –Βόρεια Αμερική, Αφρική και 
τμήματα της Ασίας– όσον αφορά τη 
σταδιακή εγκατάσταση και διείσδυση των 
ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών 
τελευταίας γενιάς που είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
πολιτικής. Η αποσπασματική διαδικασία 
έγκρισης και διάθεσης της ζώνης των 800 
MHz για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι περισσότερο από το ήμισυ των κρατών 
μελών επιδιώκουν κάποια παρέκκλιση ή 
παραλείπουν να την ολοκληρώσουν εντός 
της προθεσμίας που προβλέπει η απόφαση 
243/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το 
πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα 
(ΠΠΡΦ)23, αποδεικνύουν τον επείγοντα 
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και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

χαρακτήρα της δράσης, ακόμη και εντός 
του χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος 
ΠΠΡΦ. Η κατάσταση χρήζει βελτίωσης 
ως προς την προθυμία και την ικανότητα 
των κρατών μελών να εφαρμόσουν ήδη 
συμφωνηθέντες κανόνες, καθώς και ως 
προς την άσκηση των εξουσιών της 
Επιτροπής. Τα μέτρα της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

__________________ __________________
23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 186
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
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ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας στην 
Ένωση. Ωστόσο, η Ένωση έχει 
καθυστερήσει σε σχέση με άλλες μεγάλες 
περιοχές του πλανήτη –Βόρεια Αμερική, 
Αφρική και τμήματα της Ασίας– όσον 
αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και 
διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών 
τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Η αποσπασματική 
διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της 
ζώνης των 800 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι περισσότερο από το 
ήμισυ των κρατών μελών επιδιώκουν
κάποια παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος ΠΠΡΦ. 
Τα μέτρα της Ένωσης για την εναρμόνιση 
των όρων που αφορούν τη διαθεσιμότητα 
και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας στην 
Ένωση. Ωστόσο, η Ένωση έχει 
καθυστερήσει σε σχέση με άλλες μεγάλες 
περιοχές του πλανήτη –Βόρεια Αμερική, 
Αφρική και τμήματα της Ασίας– όσον 
αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και 
διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών 
τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Η αποσπασματική 
διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της 
ζώνης των 800 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι περισσότερο από το 
ήμισυ των κρατών μελών είτε επιδίωξαν
κάποια παρέκκλιση, η οποία τους 
χορηγήθηκε από την Επιτροπή, ή 
παραλείπουν να την ολοκληρώσουν εντός 
της προθεσμίας που προβλέπει η απόφαση 
243/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το 
πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα 
(ΠΠΡΦ)23, αποδεικνύουν τον επείγοντα 
χαρακτήρα της δράσης, ακόμη και εντός 
του χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος 
ΠΠΡΦ. Τα μέτρα της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

__________________ __________________
23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. es

Τροπολογία 187
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας στην 
Ένωση. Ωστόσο, η Ένωση έχει 
καθυστερήσει σε σχέση με άλλες μεγάλες 
περιοχές του πλανήτη –Βόρεια Αμερική, 
Αφρική και τμήματα της Ασίας– όσον 
αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και 
διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών 

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές, καθώς 
και τις ραδιοτηλεοπτικές επικοινωνίες 
στην Ένωση. Η ανάπτυξη των ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών συμβάλλει 
στην υλοποίηση του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη, και ιδίως 
στον στόχο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με 
ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps έως το 
2020 για όλους τους πολίτες της Ένωσης 
και για την παροχή της μέγιστης δυνατής 
ευρυζωνικής ταχύτητας και χωρητικότητας 
στην Ένωση. Ωστόσο, η Ένωση έχει 
καθυστερήσει σε σχέση με άλλες μεγάλες 
περιοχές του πλανήτη –Βόρεια Αμερική, 
Αφρική και τμήματα της Ασίας– όσον 
αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και 
διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών 
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τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Η αποσπασματική 
διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της 
ζώνης των 800 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι περισσότερο από το 
ήμισυ των κρατών μελών επιδιώκουν 
κάποια παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος ΠΠΡΦ. 
Τα μέτρα της Ένωσης για την εναρμόνιση 
των όρων που αφορούν τη διαθεσιμότητα 
και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Η αποσπασματική 
διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της 
ζώνης των 800 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι περισσότερο από το 
ήμισυ των κρατών μελών επιδιώκουν 
κάποια παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος ΠΠΡΦ. 
Τα μέτρα της Ένωσης για την εναρμόνιση 
των όρων που αφορούν τη διαθεσιμότητα 
και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

__________________ __________________
23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 
21.3.2012.

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. de
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Τροπολογία 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η εμπορία και η μίσθωση 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες πρέπει να 
διευκολυνθεί περαιτέρω προκειμένου να 
διαμορφωθεί περισσότερο ευέλικτη και 
αποδοτική κατανομή των πόρων του 
ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 189
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών. Θα μπορούσε 
ειδικότερα να δημιουργήσει άνισους 
όρους για την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές, να παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα σε 
διαφορετικά κράτη μέλη και να 
καταστείλει τις επενδύσεις σε πιο 
προηγμένα δίκτυα και τεχνολογίες, καθώς 
και την ανάδειξη καινοτόμων υπηρεσιών, 
στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός, 
από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα χρήσης ενοποιημένων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθολικής 

(18) Το ραδιοφάσμα χρησιμεύει για την 
εξυπηρέτηση πολλών και διαφορετικών 
δημόσιων συμφερόντων στα κράτη μέλη. 
Εν προκειμένω, υπάρχει πληθώρα 
εθνικών και περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων, στις οποίες θα πρέπει να 
δίδεται προσοχή. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα σχετικά με 
την οργάνωση του ραδιοφάσματός τους, 
το οποίο είναι απαραίτητο για την 
εκτέλεση ειδικών πολιτιστικών και 
κοινωνικών καθηκόντων. Αυτό αφορά, 
εκτός από τις επίγειες ραδιοτηλεοπτικές 
υπηρεσίες, τους τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας, τη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια, καθώς και την άμυνα. Σε 
περίπτωση συγκρούσεων μεταξύ κρατών 
μελών για τη χρήση του ραδιοφάσματος, 
η Επιτροπή διαδραματίζει συντονιστικό 
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παρουσίας και, αφετέρου, από τους 
φορείς εκμετάλλευσης ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οφέλη της 
αυξημένης αποδοτικότητας χάρη σε πιο 
ενοποιημένες δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη 
προηγμένων υπηρεσιών ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών ευρείας 
ενοποιημένης κάλυψης σε ολόκληρη την 
Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από 
δράσεις σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με 
ορισμένες πτυχές της εκχώρησης 
ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να 
θεσπίζουν μέτρα προκειμένου να 
οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

και συμπληρωματικό ρόλο στηρίζοντας 
τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών. Θα μπορούσε 
ειδικότερα να δημιουργήσει άνισους 
όρους για την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές, να παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα σε 
διαφορετικά κράτη μέλη και να 
καταστείλει τις επενδύσεις σε πιο 
προηγμένα δίκτυα και τεχνολογίες, καθώς 
και την ανάδειξη καινοτόμων υπηρεσιών, 
στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός, 

(18) Η δέσμη μέτρων της ΕΕ στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, όπως 
αναθεωρήθηκε το 2009, θεσπίζει τις 
αρχές για τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος. Αναγνωρίζει την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον 
αφορά τις πολιτικές τους για τον 
πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα 
και τους παραχωρεί εν γένει το 
απαραίτητο περιθώριο για την ανάληψη 
δράσης. Ως εκ τούτου, η δράση σε 
επίπεδο Ένωσης όσον αφορά 
συγκεκριμένες πτυχές της εκχώρησης 
ραδιοφάσματος θα πρέπει να εξακολουθεί 
να υιοθετεί μια δυναμική προσέγγιση στη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος, η οποία 
να αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των 
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από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα χρήσης ενοποιημένων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθολικής 
παρουσίας και, αφετέρου, από τους 
φορείς εκμετάλλευσης ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οφέλη της 
αυξημένης αποδοτικότητας χάρη σε πιο 
ενοποιημένες δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη 
προηγμένων υπηρεσιών ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών ευρείας 
ενοποιημένης κάλυψης σε ολόκληρη την 
Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από 
δράσεις σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με 
ορισμένες πτυχές της εκχώρησης 
ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να 
θεσπίζουν μέτρα προκειμένου να 
οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

κρατών μελών στον εν λόγω τομέα και να 
σέβεται τις πολιτικές τους όσον αφορά 
τον πολιτισμό, τον οπτικοακουστικό 
τομέα και τα μέσα ενημέρωσης. 
Απαιτείται επαρκής ευελιξία για την 
κάλυψη των ειδικών εθνικών απαιτήσεων 
και τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας. Σε περιπτώσεις 
διαφορών μεταξύ των κρατών μελών 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος, 
η Επιτροπή δύναται να συντονίζει και να 
στηρίζει την επίλυση των διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 191
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 
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τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ενώ τα κράτη 
μέλη μπορούν να διατηρούν το δικαίωμα 
να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου να 
οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας, κάθε νέο 
ραδιοφάσμα που καθίσταται διαθέσιμο 
κατόπιν εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την εναρμόνιση της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 
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επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 
τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 
τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας ή να επιδιώκουν 
την επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος, όπως η πολιτιστική 
πολυμορφία και η πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 193
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών (18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
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πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 
τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 
τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας, προστασίας και προώθησης 
της γλωσσικής και πολιτιστικής 
πολυμορφίας καθώς και της πολυφωνίας 
των μέσων και άμυνας.

Or. de
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 
τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να 
δημιουργήσει άνισους όρους για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να 
παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και να καταστείλει τις 
επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και 
τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη 
καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης 
ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας καθολικής παρουσίας και, 
αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας 
χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες 
μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών 
ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να 
συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου 
να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας, καθώς και για να 
ανταποκρίνονται σε στόχους γενικού 
ενδιαφέροντος, ιδίως στο πλαίσιο των 
πολιτικών στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης.
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Τροπολογία 195
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
φορέων εκμετάλλευσης κινητής 
τηλεφωνίας ή των κοινοπραξιών φορέων 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, 
πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν 
συλλογικά την αποδοτική και προσιτή 
κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας 
της Ένωσης προς μακροπρόθεσμο όφελος 
των τελικών χρηστών, και, κατά συνέπεια,
να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα στα 
διάφορα κράτη μέλη με παρόμοιους όρους, 
διαδικασίες, κόστος, χρονοδιάγραμμα, 
διάρκεια όσον αφορά τις εναρμονισμένες 
ζώνες και με συμπληρωματικά πακέτα 
ραδιοφάσματος, όπως ο συνδυασμός 
χαμηλότερων και υψηλότερων συχνοτήτων 
για την κάλυψη πυκνοκατοικημένων και 
λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών. Οι 
πρωτοβουλίες που ευνοούν τον καλύτερο 
συντονισμό και συνοχή θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν επίσης την προβλεψιμότητα 
του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα. 
Η προβλεψιμότητα αυτή θα ενισχυόταν 
ακόμη περισσότερο από μια σαφή πολιτική 
υπέρ της μακροπρόθεσμης διάρκειας των 
δικαιωμάτων χρήσης που σχετίζονται με το 
ραδιοφάσμα, με την επιφύλαξη του επ’ 
αόριστον χαρακτήρα των εν λόγω 
δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη, και 
θα συνδεόταν με τη σειρά της με την 
εφαρμογή ρητών όρων όσον αφορά τη 
μεταβίβαση, τη μίσθωση ή την ανταλλαγή 
μέρους ή του συνόλου του ραδιοφάσματος 
που θα υπόκεινταν σε ένα τέτοιο ατομικό 
δικαίωμα χρήσης.

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
φορέων εκμετάλλευσης κινητής 
τηλεφωνίας ή των κοινοπραξιών φορέων 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, 
πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν 
συλλογικά την αποδοτική, τεχνολογικά 
σύγχρονη, προηγμένη και προσιτή κάλυψη 
μεγάλου τμήματος της επικράτειας της 
Ένωσης προς μακροπρόθεσμο όφελος των 
τελικών χρηστών, και, κατά συνέπεια, να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα στα 
διάφορα κράτη μέλη με παρόμοιους όρους, 
διαδικασίες, κόστος, χρονοδιάγραμμα, 
διάρκεια όσον αφορά τις εναρμονισμένες 
ζώνες και με συμπληρωματικά πακέτα 
ραδιοφάσματος, όπως ο συνδυασμός 
χαμηλότερων και υψηλότερων συχνοτήτων 
για την κάλυψη πυκνοκατοικημένων και 
λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών. Οι 
πρωτοβουλίες που ευνοούν τον καλύτερο 
συντονισμό και συνοχή θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν επίσης την προβλεψιμότητα 
του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα. 
Η προβλεψιμότητα αυτή θα ενισχυόταν 
ακόμη περισσότερο από μια σαφή πολιτική 
υπέρ της μακροπρόθεσμης διάρκειας των 
δικαιωμάτων χρήσης που σχετίζονται με το 
ραδιοφάσμα, με την επιφύλαξη του επ’ 
αόριστον χαρακτήρα των εν λόγω 
δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη, και 
θα συνδεόταν με τη σειρά της με την 
εφαρμογή ρητών όρων όσον αφορά τη 
μεταβίβαση, τη μίσθωση ή την ανταλλαγή 
μέρους ή του συνόλου του ραδιοφάσματος 
που θα υπόκεινταν σε ένα τέτοιο ατομικό 
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δικαίωμα χρήσης.
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Τροπολογία 196
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία 
εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο 
εγγύς μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 
GHz και 3,8-4,2 GHz.

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί για τις ζώνες που 
έχουν εναρμονιστεί για ασύρματες 
σταθερές, νομαδικές και κινητές 
ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την οδηγία 2002/21/ΕΚ.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία 
εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο 
εγγύς μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 
GHz και 3,8-4,2 GHz.

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την οδηγία 2002/21/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 198
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
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πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία 
εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο 
εγγύς μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 
GHz και 3,8-4,2 GHz.

πρέπει να βελτιωθεί για τις ζώνες που 
έχουν εναρμονιστεί για ασύρματες 
σταθερές, νομαδικές και κινητές 
ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την οδηγία 2002/21/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 199
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT),
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, για τις ζώνες που 
έχουν εναρμονιστεί για ασύρματες 
σταθερές, νομαδικές και κινητές 
ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
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χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία 
εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο 
εγγύς μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 
GHz και 3,8-4,2 GHz.

χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Θα μπορούσε επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που πρόκειται να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τα 
άρθρα 8α και 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2002/21/ΕΚ.
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για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία 
εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο 
εγγύς μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 
GHz και 3,8-4,2 GHz.

Or. en

Τροπολογία 201
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 
μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 GHz 

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 
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και 3,8-4,2 GHz. μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 GHz.

Or. en

Τροπολογία 202
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 
μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 GHz 
και 3,8-4,2 GHz.

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 
μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz και 1,5 
GHz.

Or. en

Τροπολογία 203
Claude Turmes



PE524.835v01-00 52/238 AM\1012835EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 
μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 GHz 
και 3,8-4,2 GHz.

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 
μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz και 1,5 
GHz.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPP) καταρτίζεται αναλυτικός 
χάρτης πορείας. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη καλούνται να εγκρίνουν τη χρήση των 
εναρμονισμένων ζωνών των 900/1800 MHz, των ζωνών των 2,5 έως 2,69 GHz και των ζωνών 
των 3,4 έως 3,8 GHz έως τα τέλη του 2012. Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτηση 
για τη σημερινή χρήση των ζωνών, δεν κρίνεται σκόπιμη η επέκταση πέραν της ζώνης των 3,8 
Ghz.
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Τροπολογία 204
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η συνοχή και ο σαφής διαχωρισμός 
μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα 
επίπεδα προστασίας, σεβασμού του 
απορρήτου και ασφάλειας των δεδομένων 
των πελατών, προκειμένου να 
διασφαλιστούν κοινά υψηλά πρότυπα 
όσον αφορά τον σεβασμό του απορρήτου, 
την προστασία και την ασφάλεια των 
ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων 
από τους τελικούς χρήστες.

Or. it

Τροπολογία 205
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όσον αφορά τις άλλες κύριες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται 
να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, η συγκλίνουσα 
εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη 
των κανονιστικών αρχών και των 
κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα ευνοούνταν μέσω ενός 
μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον 
οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη 

(24) Η συγκλίνουσα εφαρμογή από τα 
επιμέρους κράτη μέλη των κανονιστικών 
αρχών και των κριτηρίων που θεσπίζονται 
στο κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης θα 
ευνοούνταν μέσω ενός μηχανισμού 
συντονισμού με τον οποίο η Επιτροπή και 
οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών 
μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.
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δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις των κρατών μελών, να 
προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει 
με το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στη διασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου συνοχής μεταξύ 
των διαφόρων εθνικών διαδικασιών εκχώρησης ραδιοφάσματος με παρατηρήσεις επί των 
σχεδίων μέτρων που προτείνουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές. Η παροχή στην Επιτροπή 
δικαιώματος αρνησικυρίας στο πλαίσιο αυτό θα είχε υπερβολικά ευρείες προεκτάσεις και θα 
εξέφραζε μεταβίβαση εξουσιών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή η οποία ούτε τεκμηριώνεται 
ούτε είναι ανάλογη, δημιουργώντας στρέβλωση της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 206
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όσον αφορά τις άλλες κύριες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται να 
συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, η συγκλίνουσα 
εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη 
των κανονιστικών αρχών και των 
κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα ευνοούνταν μέσω ενός 
μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον 
οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη 
δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις των κρατών μελών, να 
προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει 

(24) Όσον αφορά τις άλλες κύριες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται να 
συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, η συγκλίνουσα 
εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη 
των κανονιστικών αρχών και των 
κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα ευνοούνταν μέσω ενός 
μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.
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με το δίκαιο της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 207
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όσον αφορά τις άλλες κύριες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται 
να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, η συγκλίνουσα 
εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη 
των κανονιστικών αρχών και των 
κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα ευνοούνταν μέσω ενός 
μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον 
οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη 
δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις των κρατών μελών, να 
προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει 
με το δίκαιο της Ένωσης.

(24) Η συγκλίνουσα εφαρμογή από τα 
επιμέρους κράτη μέλη των κριτηρίων και
των κανονιστικών αρχών που αφορούν την 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
ευνοούνταν μέσω ενός μηχανισμού 
συντονισμού με τον οποίο η Επιτροπή και 
οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών 
μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον 
οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη 
δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις των κρατών μελών, να 
προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει 
με το δίκαιο της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η οικονομική αξία των συνεκτικών 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
σε πολλά εδάφη τα οποία παρέχονται 
στον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης θα είναι 
υψηλότερη σε σύγκριση με τον 
κατακερματισμένο συνδυασμό 
μεμονωμένων αδειών λόγω των 
δυνατοτήτων για οικονομίες κλίμακας, 
για ολοκληρωμένα δίκτυα και για 
αποφυγή ζητημάτων διασυνοριακής 
παρέμβασης. Οι διακρατικές διαδικασίες 
αδειοδότησης ραδιοφάσματος που θα 
εκτελούνται από κοινού μεταξύ των 
κρατών μελών θα επιτρέπουν στους 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων 
να αποκτήσουν δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε πολλά κράτη μέλη τα 
οποία είναι συνεκτικά ή πανομοιότυπα, 
για παράδειγμα, όσον αφορά τη διάρκειά 
τους, τα φασματικά τμήματα που 
εκχωρούνται και τους οικείους όρους 
αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 209
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24β) Οι δημοπρασίες πανευρωπαϊκών 
αδειών στο πλαίσιο της εποπτείας του 
BEREC μπορούν να τονώσουν την 
ανάπτυξη μίας ενιαίας αγοράς 
τηλεπικοινωνιών της ΕΕ χωρίς 
περιαγωγή.

Or. en
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Τροπολογία 210
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
προωθηθούν λύσεις για εναλλακτική, 
φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 
περιλαμβάνει σήμερα τη χρήση 
συστημάτων ασύρματης πρόσβασης 
χαμηλής ισχύος με μικρή ακτίνα 
λειτουργίας, όπως τα λεγόμενα «σημεία 
αιχμής» των τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, επίσης γνωστά 
ως «Wi-Fi»), καθώς και δικτύων σημείων 
κυψελωτής πρόσβασης χαμηλής ενέργειας 
και μικρού μεγέθους (αποκαλούνται επίσης 
femto-, pico- ή metrocells).

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
ενθαρρύνονται και όχι να εμποδίζονται 
λύσεις για εναλλακτική, φασματικά 
αποτελεσματική πρόσβαση σε ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις. Επί του παρόντος, 
αυτό περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων 
ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 
μικρή ακτίνα λειτουργίας, όπως τα 
λεγόμενα «σημεία αιχμής» των τοπικών 
δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, 
επίσης γνωστά ως «Wi-Fi»), καθώς και 
δικτύων σημείων κυψελωτής πρόσβασης 
χαμηλής ενέργειας και μικρού μεγέθους 
(αποκαλούνται επίσης femto-, pico- ή 
metrocells). Πρέπει να ενθαρρύνεται και 
να καθίσταται δυνατή η δυναμική 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, μεταξύ 
άλλων βάσει εξαιρέσεων από την 
αδειοδότηση, καθώς και άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες και χρήσεις του 
ραδιοφάσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της συνεχούς ζήτησης για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες 
επιτρέπουν τη δυναμική, κατά πολύ αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος, κυρίως όταν 
παρέχεται βάσει εξαιρέσεων από την αδειοδότηση. Είναι καίριας σημασίας, ενόψει της 
ανεπαρκούς αξιοποίησης του ραδιοφάσματος σε πολυάριθμες συχνότητες, τουλάχιστον σε 
ορισμένες στιγμές της ημέρας, να ενθαρρύνονται και να καθίστανται δυνατές οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και χρήσεις του ραδιοφάσματος από κανονισμούς της ΕΕ και από εθνικές 
κανονιστικές αρχές.

Τροπολογία 211
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
προωθηθούν λύσεις για εναλλακτική, 
φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 
περιλαμβάνει σήμερα τη χρήση 
συστημάτων ασύρματης πρόσβασης 
χαμηλής ισχύος με μικρή ακτίνα 
λειτουργίας, όπως τα λεγόμενα «σημεία 
αιχμής» των τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, επίσης γνωστά 
ως «Wi-Fi»), καθώς και δικτύων σημείων 
κυψελωτής πρόσβασης χαμηλής ενέργειας 
και μικρού μεγέθους (αποκαλούνται επίσης 
femto-, pico- ή metrocells).

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
προωθηθούν ενεργά λύσεις για 
εναλλακτική, φασματικά αποτελεσματική 
πρόσβαση σε ασύρματες ευρυζωνικές 
συνδέσεις. Αυτό περιλαμβάνει σήμερα τη 
χρήση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης 
χαμηλής ισχύος με μικρή ακτίνα 
λειτουργίας, όπως τα λεγόμενα «σημεία 
αιχμής» των τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, επίσης γνωστά 
ως «Wi-Fi»), καθώς και δικτύων σημείων 
κυψελωτής πρόσβασης χαμηλής ενέργειας 
και μικρού μεγέθους (αποκαλούνται επίσης 
femto-, pico- ή metrocells). Επιπλέον, 
πρέπει να προωθηθούν η δυναμική 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες και χρήσεις του 
ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 212
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
προωθηθούν λύσεις για εναλλακτική, 
φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 
περιλαμβάνει σήμερα τη χρήση 
συστημάτων ασύρματης πρόσβασης 
χαμηλής ισχύος με μικρή ακτίνα 

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
προωθηθούν λύσεις για εναλλακτική, 
φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 
περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων 
ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 
μικρή ακτίνα λειτουργίας, όπως τα 
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λειτουργίας, όπως τα λεγόμενα «σημεία 
αιχμής» των τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, επίσης 
γνωστά ως «Wi-Fi»), καθώς και δικτύων 
σημείων κυψελωτής πρόσβασης χαμηλής 
ενέργειας και μικρού μεγέθους 
(αποκαλούνται επίσης femto-, pico- ή 
metrocells).

λεγόμενα «σημεία αιχμής» των τοπικών 
δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), 
καθώς και δικτύων σημείων κυψελωτής 
πρόσβασης χαμηλής ενέργειας και μικρού 
μεγέθους (αποκαλούνται επίσης femto-, 
pico- ή metrocells).

Or. en

Τροπολογία 213
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
προωθηθούν λύσεις για εναλλακτική, 
φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 
περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων 
ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 
μικρή ακτίνα λειτουργίας, όπως τα 
λεγόμενα «σημεία αιχμής» των τοπικών 
δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, 
επίσης γνωστά ως «Wi-Fi»), καθώς και 
δικτύων σημείων κυψελωτής πρόσβασης 
χαμηλής ενέργειας και μικρού μεγέθους 
(αποκαλούνται επίσης femto-, pico- ή 
metrocells).

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 
στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 
προωθηθούν λύσεις για εναλλακτική, 
φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση 
συστημάτων ασύρματης πρόσβασης 
χαμηλής ισχύος με μικρή ακτίνα 
λειτουργίας, όπως τα λεγόμενα «σημεία 
αιχμής» των τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, επίσης γνωστά 
ως «Wi-Fi»), καθώς και δικτύων σημείων 
κυψελωτής πρόσβασης χαμηλής ενέργειας 
και μικρού μεγέθους (αποκαλούνται επίσης 
femto-, pico- ή metrocells).

Or. it

Τροπολογία 214
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα περισσότερα σημεία πρόσβασης 
RLAN χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής 
από ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 
επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 
σύνδεσής τους. Εάν οι τελικοί χρήστες, 
εντός των ορίων της δικής τους συνδρομής 
στο διαδίκτυο, επιλέξουν να μοιραστούν 
με άλλους χρήστες την πρόσβαση στο 
RLAN τους, η διαθεσιμότητα ενός 
μεγάλου αριθμού των εν λόγω σημείων 
πρόσβασης, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές, πρέπει να μεγιστοποιήσει τη 
χωρητικότητα της ασύρματης μετάδοσης 
δεδομένων μέσω της επανάχρησης του 
ραδιοφάσματος και πρέπει να 
δημιουργήσει αποδοτικές 
συμπληρωματικές ασύρματες ευρυζωνικές 
υποδομές που θα είναι προσβάσιμες σε 
άλλους τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να καταργηθούν ή να αποτραπούν 
περιττοί περιορισμοί για τους τελικούς 
χρήστες που μοιράζονται με άλλους 
χρήστες την πρόσβαση στα δικά τους 
σημεία πρόσβασης RLAN ή συνδέονται σε 
αυτά.

(27) Τα περισσότερα σημεία πρόσβασης 
RLAN χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής 
από ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 
επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 
σύνδεσής τους. Εάν οι τελικοί χρήστες, 
εντός των ορίων της δικής τους συνδρομής 
στο διαδίκτυο, επιλέξουν να μοιραστούν 
με άλλους χρήστες την πρόσβαση στο 
RLAN τους, η διαθεσιμότητα ενός 
μεγάλου αριθμού των εν λόγω σημείων 
πρόσβασης, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές, πρέπει να μεγιστοποιήσει τη 
χωρητικότητα της ασύρματης μετάδοσης 
δεδομένων μέσω της επανάχρησης του 
ραδιοφάσματος και πρέπει να 
δημιουργήσει αποδοτικές 
συμπληρωματικές ασύρματες ευρυζωνικές 
υποδομές που θα είναι προσβάσιμες σε 
άλλους τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να καταργηθούν ή να αποτραπούν 
οι περιορισμοί για τους τελικούς χρήστες 
που μοιράζονται με άλλους χρήστες την 
πρόσβαση στα δικά τους σημεία 
πρόσβασης RLAN ή συνδέονται σε αυτά.

Or. it

Τροπολογία 215
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν 
εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που 
δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τις ζώνες για τις οποίες η 

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά τις ζώνες 
που εναρμονίστηκαν σε επίπεδο Ένωσης 
για ασύρματες ευρυζωνικές 
τηλεπικοινωνίες, η εφαρμογή 
εναρμονισμένων χρονοδιαγραμμάτων και 
προθεσμιών για την εκχώρηση 
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χρήση είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο 
Ένωσης. Με βάση τις υφιστάμενες 
δραστηριότητες της RSPG, απαιτείται ένας 
μηχανισμός συντονισμού για να 
διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος έχει 
ισότιμη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και ότι 
τα αποτελέσματα του συντονισμού είναι 
συνεπή και εκτελεστά.

ραδιοφάσματος δεν θα καθυστερεί 
αδικαιολόγητα λόγω προβλημάτων 
συντονισμού· ειδικότερα, η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν 
πρέπει να εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που 
δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τις εν λόγω ζώνες. Με 
βάση τις υφιστάμενες δραστηριότητες της 
RSPG, απαιτείται ένας μηχανισμός 
συντονισμού για να διασφαλιστεί ότι κάθε 
κράτος μέλος έχει ισότιμη πρόσβαση στο 
ραδιοφάσμα και ότι τα αποτελέσματα του 
συντονισμού είναι συνεπή και εκτελεστά.

Or. en

Τροπολογία 216
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν 
εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που 
δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τις ζώνες για τις οποίες η 
χρήση είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο 
Ένωσης. Με βάση τις υφιστάμενες 
δραστηριότητες της RSPG, απαιτείται ένας 
μηχανισμός συντονισμού για να 
διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος έχει 
ισότιμη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και ότι 
τα αποτελέσματα του συντονισμού είναι 
συνεπή και εκτελεστά.

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά τις ζώνες 
που εναρμονίστηκαν σε επίπεδο Ένωσης 
για ασύρματες ευρυζωνικές 
τηλεπικοινωνίες, η εφαρμογή 
εναρμονισμένων χρονοδιαγραμμάτων και 
προθεσμιών για την εκχώρηση 
ραδιοφάσματος δεν θα καθυστερεί 
αδικαιολόγητα λόγω προβλημάτων 
συντονισμού· ειδικότερα, η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν 
πρέπει να εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που 
δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τις εν λόγω ζώνες. Με 
βάση τις υφιστάμενες δραστηριότητες της 
RSPG, απαιτείται ένας μηχανισμός 
συντονισμού για να διασφαλιστεί ότι κάθε 
κράτος μέλος έχει ισότιμη πρόσβαση στο 
ραδιοφάσμα και ότι τα αποτελέσματα του 
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συντονισμού είναι συνεπή και εκτελεστά.

Or. en

Τροπολογία 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν 
εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που 
δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τις ζώνες για τις οποίες η 
χρήση είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο 
Ένωσης. Με βάση τις υφιστάμενες 
δραστηριότητες της RSPG, απαιτείται ένας 
μηχανισμός συντονισμού για να 
διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος έχει 
ισότιμη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και ότι 
τα αποτελέσματα του συντονισμού είναι 
συνεπή και εκτελεστά.

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι όσον αφορά τις ζώνες 
που εναρμονίστηκαν σε επίπεδο Ένωσης 
για ασύρματες ευρυζωνικές 
τηλεπικοινωνίες, η εφαρμογή 
εναρμονισμένων χρονοδιαγραμμάτων και 
προθεσμιών για την εκχώρηση 
ραδιοφάσματος δεν θα καθυστερεί 
αδικαιολόγητα λόγω προβλημάτων 
συντονισμού· ειδικότερα, η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν 
πρέπει να εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που 
δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τις ζώνες για τις οποίες η 
χρήση είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο 
Ένωσης. Με βάση τις υφιστάμενες 
δραστηριότητες της RSPG, απαιτείται ένας 
μηχανισμός συντονισμού για να 
διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος έχει 
ισότιμη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και ότι 
τα αποτελέσματα του συντονισμού είναι 
συνεπή και εκτελεστά.

Or. en

Τροπολογία 218
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Από την εμπειρία στην εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης 
προκύπτει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις 
που απαιτούν τη συνεπή εφαρμογή των 
κανονιστικών μέτρων, σε συνδυασμό με 
τον στόχο της συμβολής στην ανάπτυξη 
της εσωτερικής αγοράς, δεν έχουν 
δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για τον 
σχεδιασμό προϊόντων πρόσβασης βάσει 
των εναρμονισμένων προτύπων και 
διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τα 
σταθερά δίκτυα. Κατά τη λειτουργία σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εξεύρεση εισροών πρόσβασης 
με τα σωστά επίπεδα 
διαλειτουργικότητας ως προς την 
ποιότητα, το δίκτυο και τις υπηρεσίες, 
όταν δε τέτοιου είδους εισροές είναι 
διαθέσιμες, παρουσιάζουν διαφορετικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό αυξάνει το 
κόστος και αποτελεί εμπόδιο για την 
παροχή υπηρεσιών πέραν των εθνικών 
συνόρων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 219
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Από την εμπειρία στην εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης 
προκύπτει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις 
που απαιτούν τη συνεπή εφαρμογή των 
κανονιστικών μέτρων, σε συνδυασμό με 
τον στόχο της συμβολής στην ανάπτυξη 
της εσωτερικής αγοράς, δεν έχουν 
δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για τον 

(31) Από την εμπειρία στην εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης 
προκύπτει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις 
που απαιτούν τη συνεπή εφαρμογή των 
κανονιστικών μέτρων, σε συνδυασμό με 
τον στόχο της συμβολής στην ανάπτυξη 
της εσωτερικής αγοράς, δεν έχουν 
δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για τον 
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σχεδιασμό προϊόντων πρόσβασης βάσει 
των εναρμονισμένων προτύπων και 
διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τα σταθερά 
δίκτυα. Κατά τη λειτουργία σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εξεύρεση εισροών πρόσβασης με 
τα σωστά επίπεδα διαλειτουργικότητας ως 
προς την ποιότητα, το δίκτυο και τις 
υπηρεσίες, όταν δε τέτοιου είδους εισροές 
είναι διαθέσιμες, παρουσιάζουν 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό αυξάνει το κόστος και αποτελεί 
εμπόδιο για την παροχή υπηρεσιών πέραν 
των εθνικών συνόρων.

σχεδιασμό προϊόντων πρόσβασης βάσει 
των εναρμονισμένων προτύπων και 
διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τα σταθερά 
δίκτυα. Κατά τη λειτουργία σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εξεύρεση εισροών πρόσβασης με 
τα σωστά επίπεδα διαλειτουργικότητας ως 
προς την ποιότητα, το δίκτυο και τις 
υπηρεσίες, όταν δε τέτοιου είδους εισροές 
είναι διαθέσιμες, παρουσιάζουν 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό αυξάνει το κόστος και αποτελεί 
εμπόδιο για την παροχή υπηρεσιών πέραν 
των εθνικών συνόρων.

Ως εκ τούτου, επιπλέον των διατάξεων 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή 
ερευνητική προσέγγιση για τον καθορισμό 
ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων 
εκτιμήσεων των προκλήσεων και λύσεις 
πολιτικής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρυνθεί 
περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ της 
ευρωπαϊκής και της διεθνούς έρευνας και 
οι υπηρεσίες τυποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ανεπίσημο έγγραφο του Διατλαντικού Διαλόγου (ΔΔΝ) με τίτλο «Ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και θέματα διαδικτύου – Θέσπιση πλαισίου για διατλαντική δράση».

Τροπολογία 220
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Από την εμπειρία στην εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης 
προκύπτει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις 
που απαιτούν τη συνεπή εφαρμογή των 

(31) Από την εμπειρία στην εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης 
προκύπτει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις 
που απαιτούν τη συνεπή εφαρμογή των 
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κανονιστικών μέτρων, σε συνδυασμό με 
τον στόχο της συμβολής στην ανάπτυξη 
της εσωτερικής αγοράς, δεν έχουν 
δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για τον 
σχεδιασμό προϊόντων πρόσβασης βάσει 
των εναρμονισμένων προτύπων και 
διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τα σταθερά 
δίκτυα. Κατά τη λειτουργία σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εξεύρεση εισροών πρόσβασης με 
τα σωστά επίπεδα διαλειτουργικότητας ως 
προς την ποιότητα, το δίκτυο και τις 
υπηρεσίες, όταν δε τέτοιου είδους εισροές 
είναι διαθέσιμες, παρουσιάζουν 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό αυξάνει το κόστος και αποτελεί 
εμπόδιο για την παροχή υπηρεσιών πέραν 
των εθνικών συνόρων.

κανονιστικών μέτρων, σε συνδυασμό με 
τον στόχο της συμβολής στην ανάπτυξη 
της εσωτερικής αγοράς, δεν έχουν 
δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για τον 
σχεδιασμό προϊόντων πρόσβασης βάσει 
των εναρμονισμένων προτύπων και 
διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τα σταθερά 
δίκτυα. Η έλλειψη κοινών προτύπων και 
εναρμονισμένων μέτρων επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε πολύ 
μεγάλο βαθμό: Κατά τη λειτουργία σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εξεύρεση εισροών πρόσβασης με 
τα σωστά επίπεδα διαλειτουργικότητας ως 
προς την ποιότητα, το δίκτυο και τις 
υπηρεσίες, όταν δε τέτοιου είδους εισροές 
είναι διαθέσιμες, παρουσιάζουν 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό αυξάνει το κόστος και αποτελεί 
εμπόδιο για την παροχή υπηρεσιών πέραν 
των εθνικών συνόρων.

Or. en

Τροπολογία 221
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
επιταχυνθεί μέσω της δημιουργίας ενός 
πλαισίου για τον καθορισμό ορισμένων 
βασικών ευρωπαϊκών εικονικών 
προϊόντων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικά, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν 
διασυνοριακές υπηρεσίες και να 
εφαρμόζουν μια πανενωσιακή 
στρατηγική σε ένα όλο και πιο «πλήρως 
IP» περιβάλλον, βασισμένο σε βασικές 
παραμέτρους και κατώτερα 

διαγράφεται



PE524.835v01-00 66/238 AM\1012835EL.doc

EL

χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 222
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
λειτουργικές ανάγκες που εξυπηρετούνται 
από διάφορα προϊόντα εικονικής 
πρόσβασης. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα 
εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης πρέπει 
να είναι διαθέσιμα σε περιπτώσεις όπου, 
σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 
πλαίσιο και της οδηγίας για την 
πρόσβαση, απαιτείται από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 
αγορά να παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, σε συγκεκριμένο 
σημείο πρόσβασης στο δίκτυό της. 
Πρώτον, πρέπει να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή είσοδος 
μέσω εναρμονισμένων προϊόντων που να 
επιτρέπουν την αρχική παροχή από 
φορείς παροχής διασυνοριακών 
υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες τους, 
χωρίς καθυστέρηση και με προβλέψιμη 
και επαρκή ποιότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
προς τους πελάτες επιχειρήσεων με 
πολλαπλούς χώρους δραστηριοτήτων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, εφόσον κάτι 
τέτοιο είναι αναγκαίο και ανάλογο, 
σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς. 
Αυτά τα εναρμονισμένα προϊόντα πρέπει 
να διατίθενται για επαρκές χρονικό 
διάστημα προκειμένου να καταστεί 
δυνατό για τους αιτούντες πρόσβαση και 
για τους παρόχους να σχεδιάζουν 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

διαγράφεται
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επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 223
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Δεύτερον, τα εξελιγμένα προϊόντα 
εικονικής πρόσβασης που απαιτούν 
υψηλότερο επίπεδο επένδυσης από τους 
αιτούντες πρόσβαση και τους δίνουν 
υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και 
διαφοροποίησης, ιδίως με την παροχή 
πρόσβασης σε πιο τοπικό επίπεδο, 
αποτελούν το κλειδί για τη δημιουργία 
των προϋποθέσεων για βιώσιμο 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Ως 
εκ τούτου, τα εν λόγω βασικά προϊόντα 
πρόσβασης χονδρικής σε δίκτυα 
πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) 
πρέπει επίσης να εναρμονιστούν, 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
διασυνοριακές επενδύσεις. Τέτοια 
προϊόντα εικονικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης πρέπει να σχεδιάζονται ώστε 
να έχουν παρόμοιες λειτουργικές 
δυνατότητες με εκείνες της υλικής 
αποδεσμοποίησης, προκειμένου να 
διευρυνθεί η έκταση των πιθανών 
διορθωτικών μέτρων που αφορούν τη 
χονδρική πώληση και είναι διαθέσιμα 
προς εξέταση από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σύμφωνα με την εκτίμηση της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/19/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 224
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης των 
προϋποθέσεων για προϊόντα χονδρικής 
υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται 
για τον εφοδιασμό επιχειρηματικών 
υπηρεσιών ώστε να επιτραπεί η παροχή 
αδιάλειπτων υπηρεσιών σε διασυνοριακές 
και πολυεθνικές εταιρείες σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εναρμόνιση 
αυτή θα μπορούσε να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ σε σχέση με τα έξοδα επικοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής 
μετάβασης σε «δίκτυα πλήρως IP», η 
έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων 
συνδετικότητας με βάση το πρωτόκολλο 
IP για διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών με 
εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών, που 
επιτρέπουν τη δημιουργία διαδρομών 
επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων τομέων 
και συνόρων δικτύου, τόσο εντός όσο και 
μεταξύ κρατών μελών, παρεμποδίζει την 
ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται 
στην πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, 
περιορίζοντας έτσι την τεχνολογική 
καινοτομία. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή 
εμποδίζει τη διάδοση, σε ευρύτερη 

διαγράφεται
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κλίμακα, βελτιώσεων που συνδέονται με 
τη διαχείριση και την παροχή δικτύων 
που βασίζονται στο IP καθώς και 
προϊόντων συνδετικότητας με 
εξασφαλισμένο το επίπεδο της ποιότητας 
των υπηρεσιών, ιδιαίτερα ενισχυμένη 
ασφάλεια, αξιοπιστία και ευελιξία, 
αποδοτικότητα βάσει κόστους και 
ταχύτερο εφοδιασμό, τα οποία ωφελούν 
τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τους 
παρόχους υπηρεσιών και τους τελικούς 
χρήστες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη 
μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και τη 
διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων, με 
λογικούς όρους στους οποίους 
περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, η 
δυνατότητα διασυνοριακής παροχής από 
τις οικείες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 226
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής 
μετάβασης σε «δίκτυα πλήρως IP», η 
έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων 
συνδετικότητας με βάση το πρωτόκολλο 
IP για διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών με 
εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών, που 
επιτρέπουν τη δημιουργία διαδρομών 
επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων τομέων 
και συνόρων δικτύου, τόσο εντός όσο και 
μεταξύ κρατών μελών, παρεμποδίζει την 
ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται 
στην πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, 
περιορίζοντας έτσι την τεχνολογική 
καινοτομία. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή 
εμποδίζει τη διάδοση, σε ευρύτερη 

διαγράφεται
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κλίμακα, βελτιώσεων που συνδέονται με 
τη διαχείριση και την παροχή δικτύων 
που βασίζονται στο IP καθώς και 
προϊόντων συνδετικότητας με 
εξασφαλισμένο το επίπεδο της ποιότητας 
των υπηρεσιών, ιδιαίτερα ενισχυμένη 
ασφάλεια, αξιοπιστία και ευελιξία, 
αποδοτικότητα βάσει κόστους και 
ταχύτερο εφοδιασμό, τα οποία ωφελούν 
τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τους 
παρόχους υπηρεσιών και τους τελικούς 
χρήστες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη 
μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και τη 
διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων, με 
λογικούς όρους στους οποίους 
περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, η 
δυνατότητα διασυνοριακής παροχής από 
τις οικείες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. de

Τροπολογία 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης 
σε «δίκτυα πλήρως IP», η έλλειψη 
διαθεσιμότητας προϊόντων συνδετικότητας 
με βάση το πρωτόκολλο IP για διάφορες 
κατηγορίες υπηρεσιών με εξασφαλισμένη
ποιότητα υπηρεσιών, που επιτρέπουν τη 
δημιουργία διαδρομών επικοινωνίας 
μεταξύ διαφόρων τομέων και συνόρων 
δικτύου, τόσο εντός όσο και μεταξύ 
κρατών μελών, παρεμποδίζει την 
ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στην 
πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, περιορίζοντας 
έτσι την τεχνολογική καινοτομία.
Επιπλέον, η κατάσταση αυτή εμποδίζει 
τη διάδοση, σε ευρύτερη κλίμακα, 

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης 
σε «δίκτυα πλήρως IP», η έλλειψη 
διαθεσιμότητας προϊόντων συνδετικότητας 
με βάση το πρωτόκολλο IP για διάφορες 
κατηγορίες υπηρεσιών με καθορισμένη
ποιότητα υπηρεσιών εντός κλειστών 
δικτύων επικοινωνίας με τη χρήση του 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ με αυστηρό 
έλεγχο εισαγωγής θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει την ανάπτυξη υπηρεσιών 
που βασίζονται στην εν λόγω 
καθορισμένη ποιότητα από το να 
λειτουργούν καταλλήλως. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητη μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
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βελτιώσεων που συνδέονται με τη 
διαχείριση και την παροχή δικτύων που 
βασίζονται στο IP καθώς και προϊόντων 
συνδετικότητας με εξασφαλισμένο το 
επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα ενισχυμένη ασφάλεια, 
αξιοπιστία και ευελιξία, αποδοτικότητα 
βάσει κόστους και ταχύτερο εφοδιασμό, 
τα οποία ωφελούν τους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων, τους παρόχους 
υπηρεσιών και τους τελικούς χρήστες. Ως 
εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και τη διαθεσιμότητα 
αυτών των προϊόντων, με λογικούς όρους 
στους οποίους περιλαμβάνονται, όπου 
απαιτείται, η δυνατότητα διασυνοριακής 
παροχής από τις οικείες επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών,
συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων ότι 
η βελτίωση της ποιότητας δεν λειτουργεί 
με πανομοιότυπο τρόπο ή δεν αποβαίνει 
εις βάρος της απόδοσης, της οικονομικής 
προσιτότητας ή της ποιότητας των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
ούτε υπονομεύει τον ανταγωνισμό, την 
καινοτομία ή τη δικτυακή ουδετερότητα

Or. en

Τροπολογία 228
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Περιορισμοί στην ποιότητα και τη 
διάθεση των περιεχομένων, των 
εφαρμογών και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
προκύψουν και από τις προδιαγραφές 
ορισμένων τερματικών συσκευών που 
χρησιμοποιούνται από τον πάροχο. 
Τέτοιου είδους εμπορικές πρακτικές δεν 
συνάδουν με τον στόχο της λειτουργικής 
ενιαίας αγοράς και με τα δικαιώματα του 
τελικού χρήστη.

Or. de
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Τροπολογία 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η δημιουργία ευρωπαϊκών προϊόντων 
εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 
αξιολόγηση, εκ μέρους των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των πλέον 
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων 
πρόσβασης στα δίκτυα φορέων 
εκμετάλλευσης που ορίζονται ως έχοντες 
σημαντική ισχύ στην αγορά, 
αποφεύγοντας παράλληλα τις περιττές 
κανονιστικές ρυθμίσεις μέσα από τον 
περιττό πολλαπλασιασμό προϊόντων 
πρόσβασης χονδρικής, είτε αυτές 
επιβάλλονται σύμφωνα με την ανάλυση 
αγοράς είτε υπό άλλους όρους. Ειδικότερα, 
η εισαγωγή των ευρωπαϊκών προϊόντων 
εικονικής πρόσβασης δεν πρέπει, από μόνη 
της, να οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των 
ελεγχόμενων προϊόντων πρόσβασης που 
επιβάλλονται σε έναν συγκεκριμένο φορέα 
εκμετάλλευσης. Επιπλέον, μετά την 
έκδοση του παρόντος κανονισμού, η 
ανάγκη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
να εκτιμούν εάν πρέπει να επιβληθεί 
ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης αντί υφιστάμενων διορθωτικών 
μέτρων πρόσβασης χονδρικής, και να 
εκτιμούν την καταλληλότητα της επιβολής 
ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο πλαίσιο 
μελλοντικών ανασκοπήσεων της αγοράς σε 
περίπτωση εντοπισμού σημαντικής ισχύος 
στην αγορά, δεν πρέπει να επηρεάζει την 
ευθύνη τους για τον εντοπισμό του 
καταλληλότερου και αναλογικότερου 
διορθωτικού μέτρου για την αντιμετώπιση 
εντοπισθέντος προβλήματος ανταγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ.

(37) Η δημιουργία ευρωπαϊκών προϊόντων 
εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 
αξιολόγηση, εκ μέρους των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των πλέον 
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων 
πρόσβασης στα δίκτυα φορέων 
εκμετάλλευσης που ορίζονται ως έχοντες 
σημαντική ισχύ στην αγορά. Η 
δυνατότητα εφαρμογής του λειτουργικού 
διαχωρισμού ως έκτακτου μέτρου και η 
εφαρμογή πλήρους ισοδυναμίας 
πρόσβασης πρέπει να υπόκεινται σε 
συνεχή αναθεώρηση από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αποφεύγουν 
τις περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις μέσα 
από τον περιττό πολλαπλασιασμό 
προϊόντων πρόσβασης χονδρικής, είτε 
αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με την 
ανάλυση αγοράς είτε υπό άλλους όρους 
Ειδικότερα, η εισαγωγή των ευρωπαϊκών 
προϊόντων εικονικής πρόσβασης δεν 
πρέπει, από μόνη της, να οδηγεί σε αύξηση 
του αριθμού των ελεγχόμενων προϊόντων 
πρόσβασης που επιβάλλονται σε έναν 
συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης. 
Επιπλέον, μετά την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού, η ανάγκη των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, να εκτιμούν εάν 
πρέπει να επιβληθεί ευρωπαϊκό προϊόν 
εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης αντί 
υφιστάμενων διορθωτικών μέτρων 
πρόσβασης χονδρικής, και να εκτιμούν την 
καταλληλότητα της επιβολής ευρωπαϊκού 
προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο πλαίσιο μελλοντικών 
ανασκοπήσεων της αγοράς σε περίπτωση 
εντοπισμού σημαντικής ισχύος στην 
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αγορά, δεν πρέπει να επηρεάζει την ευθύνη 
τους για τον εντοπισμό του 
καταλληλότερου και αναλογικότερου 
διορθωτικού μέτρου για την αντιμετώπιση 
εντοπισθέντος προβλήματος ανταγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον λειτουργικό διαχωρισμό των άρθρων 13α και 13β της 
οδηγίας για την πρόσβαση και για τις εθνικές διαδικασίες (Guidance on functional separation 
under Articles 13a and 13b of the Access Directive and national procedures) του BEREC 
παρέχουν στις ΕΡΑ χρήσιμες οδηγίες σχετικά με τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που πρέπει 
να υπόκεινται σε αναθεώρηση. Αυτό διασφαλίζει ότι, όταν απαιτείται αντικειμενικά να 
διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, η καινοτομία και οι χαμηλότερες τιμές, θα μπορεί να 
εφαρμόζεται λειτουργικός διαχωρισμός ή ισοδυναμία με ελάχιστη καθυστέρηση.

Τροπολογία 230
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προς όφελος της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία 
βασικά στοιχεία της εξελισσόμενης 
πρακτικής λήψης αποφάσεων στο 
πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, 
οι οποίες επηρεάζουν τους όρους με τους 
οποίους τα προϊόντα πρόσβασης 
χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των 
ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, διατίθενται για 
δίκτυα NGA. Πρόκειται για διατάξεις που 
αντανακλούν τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει, για την ανάλυση των 
αγορών πρόσβασης χονδρικής και ιδίως 
όσον αφορά την ανάγκη ελέγχων των 
τιμών για μια τέτοια πρόσβαση σε δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς, η σχέση μεταξύ 

διαγράφεται
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των ανταγωνιστικών πιέσεων από 
εναλλακτικές σταθερές και ασύρματες 
υποδομές, αποτελεσματικές εγγυήσεις 
αμερόληπτης πρόσβασης, καθώς και το 
υφιστάμενο επίπεδο των ανταγωνισμού 
όσον αφορά τις τιμές, την επιλογή και την 
ποιότητα σε επίπεδο λιανικής. Το 
τελευταίο αυτό επιχείρημα καθορίζει 
τελικά τα οφέλη για τους τελικούς 
χρήστες. Για παράδειγμα, κατά την κατά 
περίπτωση αξιολόγησή τους δυνάμει του 
άρθρου 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ και 
με την επιφύλαξη της εκτίμησης της 
σημαντικής ισχύος στην αγορά και της 
εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων περί 
ανταγωνισμού οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές ενδέχεται να θεωρούν ότι με την 
παρουσία δύο σταθερών δικτύων 
πρόσβασης νέας γενιάς, οι συνθήκες της 
αγοράς είναι εν γένει αρκετά 
ανταγωνιστικές ώστε να είναι σε θέση να 
ωθούν σε αναβαθμίσεις του δικτύου και 
να εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της 
παροχής υπερταχέων υπηρεσιών, γεγονός 
που αποτελεί σημαντική παράμετρο του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής.

Or. en

Τροπολογία 231
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προς όφελος της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία βασικά 
στοιχεία της εξελισσόμενης πρακτικής 
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου, οι οποίες 
επηρεάζουν τους όρους με τους οποίους τα 
προϊόντα πρόσβασης χονδρικής, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 

(38) Προς όφελος της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία βασικά 
στοιχεία της εξελισσόμενης πρακτικής 
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου, οι οποίες 
επηρεάζουν τους όρους με τους οποίους τα 
προϊόντα πρόσβασης χονδρικής, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
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προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης, διατίθενται για δίκτυα NGA. 
Πρόκειται για διατάξεις που αντανακλούν 
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, για 
την ανάλυση των αγορών πρόσβασης 
χονδρικής και ιδίως όσον αφορά την 
ανάγκη ελέγχων των τιμών για μια τέτοια 
πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας 
γενιάς, η σχέση μεταξύ των 
ανταγωνιστικών πιέσεων από εναλλακτικές 
σταθερές και ασύρματες υποδομές, 
αποτελεσματικές εγγυήσεις αμερόληπτης 
πρόσβασης, καθώς και το υφιστάμενο 
επίπεδο των ανταγωνισμού όσον αφορά τις 
τιμές, την επιλογή και την ποιότητα σε 
επίπεδο λιανικής. Το τελευταίο αυτό 
επιχείρημα καθορίζει τελικά τα οφέλη για 
τους τελικούς χρήστες. Για παράδειγμα, 
κατά την κατά περίπτωση αξιολόγησή 
τους δυνάμει του άρθρου 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ και με την επιφύλαξη της 
εκτίμησης της σημαντικής ισχύος στην 
αγορά και της εφαρμογής των ενωσιακών 
κανόνων περί ανταγωνισμού οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να θεωρούν 
ότι με την παρουσία δύο σταθερών 
δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, οι 
συνθήκες της αγοράς είναι εν γένει 
αρκετά ανταγωνιστικές ώστε να είναι σε 
θέση να ωθούν σε αναβαθμίσεις του 
δικτύου και να εξελίσσονται προς την 
κατεύθυνση της παροχής υπερταχέων 
υπηρεσιών, γεγονός που αποτελεί 
σημαντική παράμετρο του ανταγωνισμού 
σε επίπεδο λιανικής.

προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης, διατίθενται για δίκτυα NGA. 
Πρόκειται για διατάξεις που αντανακλούν 
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, για 
την ανάλυση των αγορών πρόσβασης 
χονδρικής και ιδίως όσον αφορά την 
ανάγκη ελέγχων των τιμών για μια τέτοια 
πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας 
γενιάς, η σχέση μεταξύ των 
ανταγωνιστικών πιέσεων από εναλλακτικές 
σταθερές και ασύρματες υποδομές, 
αποτελεσματικές εγγυήσεις αμερόληπτης 
πρόσβασης, καθώς και το υφιστάμενο 
επίπεδο των ανταγωνισμού όσον αφορά τις 
τιμές, την επιλογή και την ποιότητα σε 
επίπεδο λιανικής.

Or. en

Τροπολογία 232
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι αναμενόμενο ότι ο 
εντεινόμενος ανταγωνισμός στο πλαίσιο 
μιας ενιαίας αγοράς θα οδηγήσει στον 
σταδιακό περιορισμό των τομεακών 
ρυθμίσεων που βασίζονται στην ανάλυση 
της αγοράς. Πράγματι, ένα από τα 
αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της 
ενιαίας αγοράς αναμένεται ότι θα είναι η 
μεγαλύτερη τάση προς την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις 
σχετικές αγορές, ούτως ώστε να 
θεωρείται ολοένα και περισσότερο 
επαρκής η εκ των υστέρων εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική 
σαφήνεια και η προβλεψιμότητα των 
κανονιστικών προσεγγίσεων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, πρέπει να 
προβλέπονται σαφή και δεσμευτικά 
κριτήρια σχετικά με τον τρόπο 
αξιολόγησης του κατά πόσον μια 
δεδομένη αγορά δικαιολογεί την επιβολή 
εκ των προτέρων κανονιστικών 
υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια των σημείων συμφόρησης και 
τα περιθώρια ανάπτυξης του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, ως 
προς παραμέτρους όπως οι τιμές, η 
επιλογή και η ποιότητα, οι οποίες τελικά 
είναι αυτές που έχουν σημασία για τους 
τελικούς χρήστες και για την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
ΕΕ. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελέσει τη 
βάση για μετέπειτα αναθεωρήσεις του 
καταλόγου των αγορών που επιδέχονται 
εκ των προτέρων ρύθμιση και θα 
βοηθούσε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
να εστιάσουν τη δράση τους στις 
περιπτώσεις που ο ανταγωνισμός δεν έχει 
ακόμη επιφέρει αποτελέσματα, 
ενεργώντας με συγκλίνοντα τρόπο. Τέλος, 
η δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δύναται να επηρεάσει επιπλέον το 

διαγράφεται
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γεωγραφικό εύρος των αγορών, όσον 
αφορά τόσο τις ειδικές τομεακές 
ρυθμίσεις που βασίζονται στις αρχές του 
ανταγωνισμού όσο και την εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού αυτού 
καθαυτού.

Or. en

Τροπολογία 233
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι αναμενόμενο ότι ο 
εντεινόμενος ανταγωνισμός στο πλαίσιο 
μιας ενιαίας αγοράς θα οδηγήσει στον 
σταδιακό περιορισμό των τομεακών 
ρυθμίσεων που βασίζονται στην ανάλυση 
της αγοράς. Πράγματι, ένα από τα 
αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της 
ενιαίας αγοράς αναμένεται ότι θα είναι η 
μεγαλύτερη τάση προς την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις 
σχετικές αγορές, ούτως ώστε να 
θεωρείται ολοένα και περισσότερο 
επαρκής η εκ των υστέρων εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική 
σαφήνεια και η προβλεψιμότητα των 
κανονιστικών προσεγγίσεων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, πρέπει να 
προβλέπονται σαφή και δεσμευτικά 
κριτήρια σχετικά με τον τρόπο 
αξιολόγησης του κατά πόσον μια 
δεδομένη αγορά δικαιολογεί την επιβολή 
εκ των προτέρων κανονιστικών 
υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια των σημείων συμφόρησης και 
τα περιθώρια ανάπτυξης του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, ως 
προς παραμέτρους όπως οι τιμές, η 

διαγράφεται
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επιλογή και η ποιότητα, οι οποίες τελικά 
είναι αυτές που έχουν σημασία για τους 
τελικούς χρήστες και για την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
ΕΕ. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελέσει τη 
βάση για μετέπειτα αναθεωρήσεις του 
καταλόγου των αγορών που επιδέχονται 
εκ των προτέρων ρύθμιση και θα 
βοηθούσε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
να εστιάσουν τη δράση τους στις 
περιπτώσεις που ο ανταγωνισμός δεν έχει 
ακόμη επιφέρει αποτελέσματα, 
ενεργώντας με συγκλίνοντα τρόπο. Τέλος, 
η δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δύναται να επηρεάσει επιπλέον το 
γεωγραφικό εύρος των αγορών, όσον 
αφορά τόσο τις ειδικές τομεακές 
ρυθμίσεις που βασίζονται στις αρχές του 
ανταγωνισμού όσο και την εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού αυτού 
καθαυτού.

Or. en

Τροπολογία 234
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι αναμενόμενο ότι ο 
εντεινόμενος ανταγωνισμός στο πλαίσιο 
μιας ενιαίας αγοράς θα οδηγήσει στον 
σταδιακό περιορισμό των τομεακών 
ρυθμίσεων που βασίζονται στην ανάλυση 
της αγοράς. Πράγματι, ένα από τα 
αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της 
ενιαίας αγοράς αναμένεται ότι θα είναι η 
μεγαλύτερη τάση προς την επίτευξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις 
σχετικές αγορές, ούτως ώστε να 
θεωρείται ολοένα και περισσότερο 
επαρκής η εκ των υστέρων εφαρμογή του 

διαγράφεται
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δικαίου περί ανταγωνισμού για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική 
σαφήνεια και η προβλεψιμότητα των 
κανονιστικών προσεγγίσεων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, πρέπει να 
προβλέπονται σαφή και δεσμευτικά 
κριτήρια σχετικά με τον τρόπο 
αξιολόγησης του κατά πόσον μια 
δεδομένη αγορά δικαιολογεί την επιβολή 
εκ των προτέρων κανονιστικών 
υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια των σημείων συμφόρησης και 
τα περιθώρια ανάπτυξης του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, ως 
προς παραμέτρους όπως οι τιμές, η 
επιλογή και η ποιότητα, οι οποίες τελικά 
είναι αυτές που έχουν σημασία για τους 
τελικούς χρήστες και για την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
ΕΕ. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελέσει τη 
βάση για μετέπειτα αναθεωρήσεις του 
καταλόγου των αγορών που επιδέχονται 
εκ των προτέρων ρύθμιση και θα 
βοηθούσε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
να εστιάσουν τη δράση τους στις 
περιπτώσεις που ο ανταγωνισμός δεν έχει 
ακόμη επιφέρει αποτελέσματα, 
ενεργώντας με συγκλίνοντα τρόπο. Τέλος, 
η δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δύναται να επηρεάσει επιπλέον το 
γεωγραφικό εύρος των αγορών, όσον 
αφορά τόσο τις ειδικές τομεακές 
ρυθμίσεις που βασίζονται στις αρχές του 
ανταγωνισμού όσο και την εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού αυτού 
καθαυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπούν οι επιζήμιες συνέπειες για τους τελικούς χρήστες, είναι αναγκαίο 
να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των κανόνων ανταγωνισμού στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 235
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Οι ανισότητες ως προς την εθνική 
εφαρμογή των τομεακών κανόνων 
προστασίας του τελικού χρήστη 
δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά, ιδίως με τη μορφή 
της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης 
για όσους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε 
όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο 
κατακερματισμός και η αβεβαιότητα ως 
προς το επίπεδο προστασίας που παρέχεται 
στα διάφορα κράτη μέλη υπονομεύει την 
εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών και 
τους αποτρέπει από την αγορά υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
εξωτερικό. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της Ένωσης για άρση των 
εμποδίων στην εσωτερική αγορά, είναι 
αναγκαίο να αντικατασταθούν τα 
ισχύοντα, αποκλίνοντα εθνικά νομικά 
μέτρα από μια ενιαία και πλήρως 
εναρμονισμένη δέσμη τομεακών μέτρων 
που να δημιουργούν υψηλό κοινό επίπεδο 
προστασίας για τον τελικό χρήστη. Μια 
τέτοια πλήρης εναρμόνιση των νομικών 
διατάξεων δεν πρέπει να αποτρέπει τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό από την προσφορά 
στους τελικούς χρήστες συμβατικών 
ρυθμίσεων που να υπερβαίνουν το εν λόγω 
επίπεδο προστασίας.

(40) Οι ανισότητες ως προς την εθνική 
εφαρμογή των τομεακών κανόνων 
προστασίας του τελικού χρήστη 
δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά, δημιουργούν 
αβεβαιότητα, ιδίως με τη μορφή της 
αύξησης του κόστους συμμόρφωσης για 
όσους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, επιθυμούν να 
προσφέρουν υπηρεσίες σε όλα τα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, ο κατακερματισμός και η 
αβεβαιότητα ως προς το επίπεδο 
προστασίας που παρέχεται στα διάφορα 
κράτη μέλη υπονομεύει την εμπιστοσύνη 
των τελικών χρηστών και τους αποτρέπει 
από την αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο εξωτερικό. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της Ένωσης για 
άρση των εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά, είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν 
τα ισχύοντα, αποκλίνοντα εθνικά νομικά 
μέτρα από μια ενιαία και πλήρως 
εναρμονισμένη δέσμη τομεακών μέτρων 
που να δημιουργούν υψηλό κοινό επίπεδο 
προστασίας για τον τελικό χρήστη. Μια 
τέτοια πλήρης εναρμόνιση των νομικών 
διατάξεων δεν πρέπει να αποτρέπει τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό από την προσφορά 
στους τελικούς χρήστες συμβατικών 
ρυθμίσεων που να υπερβαίνουν το εν λόγω 
επίπεδο προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 236
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Εφόσον οι διατάξεις των κεφαλαίων 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού 
αναφέρονται στους τελικούς χρήστες, 
τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται όχι μόνο στους 
καταναλωτές, αλλά και σε άλλες 
κατηγορίες τελικών χρηστών, κυρίως
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έπειτα 
από προσωπικό τους αίτημα, οι τελικοί 
χρήστες, πλην των καταναλωτών, πρέπει 
να είναι σε θέση να συμφωνήσουν, με 
ατομική σύμβαση, να παρεκκλίνουν από 
ορισμένες διατάξεις.

διαγράφεται
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Τροπολογία 237
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Εφόσον οι διατάξεις των κεφαλαίων 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού 
αναφέρονται στους τελικούς χρήστες, 
τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται όχι μόνο στους 
καταναλωτές, αλλά και σε άλλες 
κατηγορίες τελικών χρηστών, κυρίως 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έπειτα 
από προσωπικό τους αίτημα, οι τελικοί 
χρήστες, πλην των καταναλωτών, πρέπει 
να είναι σε θέση να συμφωνήσουν, με 
ατομική σύμβαση, να παρεκκλίνουν από 
ορισμένες διατάξεις.

διαγράφεται
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Τροπολογία 238
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, μια έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, που ανατέθηκε από τον 
εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία και 
τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο του 2012, έδειξαν ότι ένας 
σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών 
επηρεάζεται από τις πρακτικές διαχείρισης 
της κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Η 
κατά κανόνα ίση μεταχείριση και η 
απουσία διακρίσεων κατά τη διαβίβαση 
των πακέτων δεδομένων ανεξαρτήτως 
περιεχομένου, υπηρεσίας, εφαρμογής, 
προέλευσης ή προορισμού πρέπει να 
κατοχυρωθεί νομικά σε ολόκληρη την ΕΕ 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμα ότι 
κάθε χρήστης διαδικτυακών υπηρεσιών 
έχει κατά κανόνα πρόσβαση σε κάθε 
διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσία και 
εφαρμογή ή μπορεί να τα παρέχει ο ίδιος. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου 
πρόσβασης υπέχουν γενική υποχρέωση 
μεταφοράς πακέτων δεδομένων, 
παρέχοντας στους χρήστες, ανεξαρτήτως 
προέλευσης ή προορισμού και 
ανεξαρτήτως των περιεχομένων, των 
υπηρεσιών και των εφαρμογών προς 
μεταφορά, υπηρεσίες μεταβίβασης με 
επαρκές επίπεδο ποιότητας. Αυτό το 
επίπεδο ποιότητας είναι διαρκές και 
πρέπει να εξελίσσεται παράλληλα με την 
τεχνολογική πρόοδο. Ο ανοιχτός και 
αμερόληπτος χαρακτήρας του διαδικτύου 
αποτελεί τη βασική κινητήριο δύναμη της 
καινοτομίας και της οικονομικής 
απόδοσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
συμβάλλουν στην εξασφάλιση της 
ελευθερίας και της πολυμορφίας των 
απόψεων, των μέσων ενημέρωσης και 
του πολιτισμού. Το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει στην 
προώθηση της δυνατότητας των τελικών 
χρηστών να έχουν πρόσβαση και να 



AM\1012835EL.doc 83/238 PE524.835v01-00

EL

διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, μια έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, που ανατέθηκε από τον 
εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία και 
τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο του 2012, έδειξαν ότι ένας 
σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών 
επηρεάζεται από τις πρακτικές διαχείρισης 
της κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών. Η ανάπτυξη 
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών δεν 
πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς το ανοιχτό 
διαδίκτυο, το οποίο λειτουργεί σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνα με την αρχή της 
βέλτιστης προσπάθειας, ούτε να 
παρεμποδίζει την περαιτέρω εξέλιξή του.

Or. de

Τροπολογία 239
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
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παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών. Πράγματι, όπως 
δηλώνεται στο ψήφισμα 2011/2866 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό 
Διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα 
στην Ευρώπη, ο ανοικτός χαρακτήρας 
του διαδικτύου έχει αποτελέσει βασική 
κινητήρια δύναμη ανταγωνιστικότητας, 
οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας –γεγονός που 
οδήγησε σε θεαματικά επίπεδα 
ανάπτυξης των γραμμικών εφαρμογών, 
του περιεχομένου και των υπηρεσιών–
και, κατά συνέπεια, της ανάπτυξης της 
προσφοράς και ζήτησης περιεχομένου και 
υπηρεσιών, ενώ το κατέστησε παράγοντα 
επιτάχυνσης ζωτικής σημασίας όσον 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία 
γνώσεων, ιδεών και πληροφοριών, μεταξύ 



AM\1012835EL.doc 85/238 PE524.835v01-00

EL

άλλων και σε χώρες στις οποίες η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης είναι περιορισμένη·

Or. en

Τροπολογία 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Τη 
βασική κινητήρια δύναμη της 
πρωτοφανούς καινοτομίας και 
οικονομικής δραστηριότητας στην 
ψηφιακή εποχή αποτέλεσε το γεγονός ότι 
η συνολική κίνηση στο διαδίκτυο 
αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς 
διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, 
ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον 
παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το 
μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή, 
σύμφωνα με την αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας. Το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει στην 
προώθηση της δυνατότητας των τελικών 
χρηστών να έχουν πρόσβαση και να 
διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
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αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
ώστε να καθιερωθεί η αρχή της 
δικτυακής ουδετερότητας στο δίκαιο σε 
επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 241
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Ο 
ανοικτός και μη διακριτικός χαρακτήρας 
του διαδικτύου διαδραματίζει καίριο 
προωθητικό ρόλο τόσο όσον αφορά την 
καινοτομία και την οικονομική απόδοση 
όσο και τη διαφύλαξη της ελευθερίας, του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης 
και της πολιτιστικής πολυμορφίας. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
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τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών. Η ανάπτυξη 
των εξειδικευμένων υπηρεσιών ή της 
κυκλοφορίας με εξασφαλισμένη ποιότητα 
υπηρεσιών δεν πρέπει να βλάπτει το 
ανοικτό διαδίκτυο το οποίο στηρίζεται 
στην αρχή της βέλτιστης προσπάθειας. 
Το ανοικτό διαδίκτυο πρέπει να συνεχίσει 
να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Or. fr

Τροπολογία 242
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Ο 
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υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

ανοικτός και αμερόληπτος χαρακτήρας 
του διαδικτύου είναι βασικός παράγοντας 
για την καινοτομία, την οικονομική 
αποδοτικότητα, καθώς και για τη 
διασφάλιση της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και 
της πολιτιστικής πολυμορφίας. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές, 
καθώς ο κίνδυνος που ενέχουν οι εν λόγω 
πρακτικές είναι ιδιαιτέρως υψηλός για 
κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις. Οι 
τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες σε 
επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας, Edit 
Herczog
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Η εν λόγω ικανότητα διασφαλίζεται 
καλύτερα όταν οι πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών αντιμετωπίζουν ισότιμα 
όλα τα είδη κίνησης προς το κοινό.
Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του φορέα 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 244
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, μια έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, που ανατέθηκε από τον 
εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία και 
τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο του 2012, έδειξαν ότι ένας 
σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών 
επηρεάζεται από τις πρακτικές διαχείρισης 
της κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν δεδομένα και πληροφορίες ή 
να εκτελούν εφαρμογές και υπηρεσίες της 
επιλογής τους. Πρόσφατα, ωστόσο, μια 
έκθεση του φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (BEREC) σχετικά με τις 
πρακτικές διαχείρισης της κίνησης, που 
δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012, και μια 
μελέτη σχετικά με τη λειτουργία της 
αγοράς της πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
της παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών από 
τη σκοπιά του καταναλωτή, που ανατέθηκε 
από τον εκτελεστικό οργανισμό για την 
υγεία και τους καταναλωτές και
δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2012, 
έδειξαν ότι ένας σημαντικός αριθμός 
τελικών χρηστών επηρεάζεται από τις 
πρακτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας 
που εμποδίζουν ή επιβραδύνουν 
συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι τάσεις αυτές 
απαιτούν σαφείς κανόνες σε επίπεδο 
Ένωσης για τη διατήρηση του ανοικτού 
διαδικτύου και για την αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς 
που οφείλεται στα μέτρα των επιμέρους 
κρατών μελών.

Or. it
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Τροπολογία 245
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
και της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

(46) Το δικαίωμα των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 246
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 
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συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ.

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, της οδηγίας 
1995/46, της οδηγίας 2002/58 και της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 247
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ.

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, της οδηγίας 
1995/46, της οδηγίας 2002/58 και της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην οδηγία 1995/46 και στην οδηγία 2002/58 καθορίζει το όριο για τη διαχείριση 
της κίνησης από την σκοπιά της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Τροπολογία 248
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτεί να καθορίζονται στη νομοθεσία 
περιορισμοί στον σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής, του δικαιώματος της 
εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών, 
του δικαιώματος προστασίας των 
δεδομένων, ή της ελευθερίας για λήψη ή 
διαβίβαση πληροφοριών, και να σέβονται 
το πνεύμα των εν λόγω δικαιωμάτων και 
ελευθεριών. Η νομολογία της Ένωσης 
σχετικά με την παρακολούθηση ή το 
φιλτράρισμα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών επιβεβαιώνει ότι η επιβολή 
υποχρέωσης των παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή υπηρεσιών να 
παρακολουθούν όλες αδιακρίτως τις 
επικοινωνίες δεν συνιστά μόνο σοβαρή 
παραβίαση της ελευθερίας του παρόχου 
να ασκεί την επιχειρησιακή του 
δραστηριότητα, αλλά και παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πελατών 
του. Ως εκ τούτου, κάθε μηχανισμός που 
περιλαμβάνει παρακολούθηση των 
επικοινωνιών ή υπηρεσιών πρέπει να 
προβλέπεται ειδικά από τη νομοθεσία της 
Ένωσης ή από εθνική νομοθεσία που θα 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ένωσης, ή, εφόσον βασίζεται σε 
προαιρετική ρύθμιση, να υπόκειται σε 
επανεξέταση από δικαστήριο.

Or. en

Τροπολογία 249
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Πρέπει να διασφαλιστεί η 
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αμεροληψία όσον αφορά τις πληροφορίες
κατά το στάδιο της αποστολής, 
μετάδοσης και λήψης προκειμένου να 
ενθαρρύνεται η καινοτομία και να 
εξαλείφονται τα εμπόδια εισόδου, όπως 
δηλώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην
έκθεσή του 2013/2080 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 250
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46β) Η πιθανή αντιανταγωνιστική και 
διακριτική συμπεριφορά όσον αφορά τη 
διαχείριση της κίνησης θα ήταν αντίθετη 
προς την αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας και του ανοικτού 
διαδικτύου, και κατά συνέπεια πρέπει να 
αποτραπεί, όπως δηλώνει επίσης το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση 
πρωτοβουλίας του 2013/2080.

Or. en

Τροπολογία 251
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46γ) Σύμφωνα με το ψήφισμα 2011/2866 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό 
Διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα 
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στην Ευρώπη, και το ψήφισμα 2012/2098 
της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη 
θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής 
Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ, οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαδικτύου δεν πρέπει να εμποδίζουν, να 
εισάγουν διακρίσεις, να επηρεάζουν ή να 
υποβαθμίζουν την ικανότητα κάθε 
προσώπου να χρησιμοποιεί μια υπηρεσία 
με σκοπό την πρόσβαση, τη χρήση, την 
αποστολή, την ανάρτηση, τη λήψη ή την 
προσφορά οποιουδήποτε περιεχομένου, 
εφαρμογής ή υπηρεσίας της επιλογής 
τους, ανεξάρτητα από την προέλευση ή 
τον προορισμό.

Or. en

Τροπολογία 252
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη 
ή την παρακώλυση σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως εθελοντικές ενέργειες 
των παρόχων υπηρεσιών με στόχο την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης και 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δεν επιτρέπεται να διαγράφουν,
να εμποδίζουν, να επιβραδύνουν, να
υποβαθμίζουν ή να εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για αριθμό 
εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που ορίζεται σαφώς στον 
παρόντα κανονισμό και αιτιολογείται σε 
κάθε επιμέρους περίπτωση. Τα μέτρα 
πρέπει να είναι διαφανή, αναγκαία και 
αναλογικά.
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διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 
θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

Or. de

Τροπολογία 253
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη 
ή την παρακώλυση σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως εθελοντικές ενέργειες 
των παρόχων υπηρεσιών με στόχο την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης και 
διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 
θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι σχετικά, αποδοτικά, 
διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα, και 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων. Η διατήρηση της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας του 
δικτύου και η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι εμφανίζεται μόνο 
προσωρινά ή σε εξαιρετικές περιστάσεις 
και υπό την προϋπόθεση ότι ισότιμοι 
τύποι κυκλοφορίας αντιμετωπίζονται με 
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ισότιμο τρόπο.

Or. en

Justification

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Τροπολογία 254
Catherine Trautmann, Δημήτριος Δρούτσας, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη 
ή την παρακώλυση σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως εθελοντικές ενέργειες 
των παρόχων υπηρεσιών με στόχο την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης και 
διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
τα γενικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, 
να μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον, 
κατόπιν αίτησης των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, ο πάροχος μπορεί να αποδείξει ότι 
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θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

η ισότιμη αντιμετώπιση της κυκλοφορίας 
θα ήταν αισθητά λιγότερο αποδοτική.

Όταν ένας πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα, 
πρέπει να ενημερώνει επίσης τους 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών που επηρεάζονται.

Or. en

Τροπολογία 255
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι αποδοτικά, 
κατάλληλα, διαφανή, αναλογικά και 
αμερόληπτα, και σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβανομένης, 
μεταξύ άλλων, της προστασίας των 
δεδομένων. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η διατήρηση της 
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εξαιρετικές περιστάσεις. ακεραιότητας και της ασφάλειας του 
δικτύου και η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι εμφανίζεται μόνο 
προσωρινά ή σε εξαιρετικές περιστάσεις 
και υπό την προϋπόθεση ότι ισότιμοι 
τύποι κυκλοφορίας αντιμετωπίζονται με 
ισότιμο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να περιοριστεί η σημασία της εύλογης διαχείρισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις γνώμες του BEREC και του 
ΕΕΠΔ, όπως η αποδεκτή χρήση της διαχείρισης της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της 
πραγματικής ασφάλειας του διαδικτύου και των προβλημάτων συμφόρησης, τηρώντας 
παράλληλα τις απαιτήσεις περί απορρήτου των δεδομένων.

Τροπολογία 256
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει να μην εμποδίζουν, 
επιβραδύνουν, υποβαθμίζουν ή εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένου 
περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή 
ειδικών κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για 
έναν περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
προς τον θεμιτό στόχο και αμερόληπτα. Η 
εύλογη διαχείριση της κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει την πρόληψη ή την 
παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, όπως 
εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
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όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και ότι ο πάροχος 
μπορεί να αποδείξει, κατόπιν αιτήματος 
της αρμόδιας εθνικής αρχής, ότι η 
ισότιμη διαχείριση της κυκλοφορίας θα 
ήταν λιγότερο αποτελεσματική.
Σε περίπτωση που ένας πάροχος 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λάβει τα εν λόγω μέτρα, οφείλει να 
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών.

Or. es

Τροπολογία 257
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι σχετικά, διαφανή, 
αναλογικά και αμερόληπτα. Η εύλογη 
διαχείριση της κυκλοφορίας περιλαμβάνει 
την πρόληψη ή την παρακώλυση σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι σύμφωνη 
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υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση 
της πρόσβασης και διανομής υλικού 
παιδικής πορνογραφίας. Η 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 
θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως, μεταξύ 
άλλων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων. Η διατήρηση της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας του 
δικτύου και η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι εμφανίζεται μόνο 
προσωρινά ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 258
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. 
Οποιαδήποτε τιμολογιακή διάκριση ή 
οποιοσδήποτε όρος εισάγει διακρίσεις ως 
προς τις ταχύτητες και τον όγκο των 
δεδομένων εις βάρος συγκεκριμένου 
περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών 
θα πρέπει να απαγορεύεται. Τα μέτρα 
εύλογης διαχείρισης της κυκλοφορίας
πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά και 
αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 



PE524.835v01-00 102/238 AM\1012835EL.doc

EL

εξαιρετικές περιστάσεις. υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις. Σε περίπτωση 
εφαρμογής παρόμοιων μέτρων, οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να 
ενημερώνουν σχετικά τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 259
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
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πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

πρέπει να θεωρείται εύλογη σε 
τεκμηριωμένα προσωρινές περιπτώσεις 
οξείας συμφόρησης της κυκλοφορίας, υπό 
την προϋπόθεση ότι ανάλογοι τύποι 
κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Or. en

Τροπολογία 260
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη 
ή την παρακώλυση σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως εθελοντικές ενέργειες 
των παρόχων υπηρεσιών με στόχο την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης και 
διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 
θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει να μην εμποδίζουν, 
επιβραδύνουν, υποβαθμίζουν ή εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένου 
περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή 
ειδικών κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για 
έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογικά 
εύλογων, μη εμπορικών μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των τεχνολογικών μέτρων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με αντικειμενικά 
κριτήρια και να εξαιρούνται τυχόν υποκειμενικά κριτήρια όπως «εθελοντικές ενέργειες και 
εμπορικές συμφωνίες παρόχων».

Τροπολογία 261
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει να μην εμποδίζουν, 
επιβραδύνουν, υποβαθμίζουν ή εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένου 
περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή 
ειδικών κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για 
έναν περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της 
πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει να μην εμποδίζουν, 
επιβραδύνουν, υποβαθμίζουν ή εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένου 
περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή 
ειδικών κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για 
έναν περιορισμένο αριθμό σαφώς 
καθορισμένων εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει εθελοντικές ενέργειες των 
παρόχων υπηρεσιών με στόχο την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης και διανομής 
υλικού παιδικής πορνογραφίας, που να 
υπόκειται σε επανεξέταση από 
δικαστήριο. Η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου 
μπορεί να θεωρείται εύλογη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 263
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτεί να καθορίζονται στη νομοθεσία 
περιορισμοί στον σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής, του δικαιώματος της 
εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών, 
του δικαιώματος προστασίας των 
δεδομένων, ή της ελευθερίας για λήψη ή 
διαβίβαση πληροφοριών, και να σέβονται 
το πνεύμα αυτών των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών. Στο πλαίσιο της διαχείρισης 
της κυκλοφορίας, το ΔΕΕ στην υπόθεση 
C-70/10 SABAM κατά Tiscali (Scarlet) 
δηλώνει όσον αφορά τη γενική 
παρακολούθηση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ότι η επιβολή μιας 
υποχρέωσης σε πάροχο διαδικτυακών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
υπηρεσιών να παρακολουθεί αδιακρίτως 
τις επικοινωνίες δεν συνιστά μόνο 
σοβαρή παραβίαση της ελευθερίας του 
παρόχου να ασκεί την επιχειρηματική 
δραστηριότητά του, αλλά μπορεί επίσης 
να παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των πελατών του εν λόγω παρόχου. Ως εκ 
τούτου, κάθε μηχανισμός που 
περιλαμβάνει τη γενική παρακολούθηση 
των επικοινωνιών από παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών 
πρέπει να προβλέπεται ειδικά από τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή από εθνική 
νομοθεσία που έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 264
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
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σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) δεν 
θίγεται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. de

Τροπολογία 265
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 
ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας 
τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι 
χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να προσαρμόζουν 
καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων 
ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους 
δεδομένων. Είναι σημαντικό οι τελικοί 
χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
πριν συμφωνήσουν σχετικά με 
οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, 
περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή 
τους και να επεκτείνουν εύκολα τους 
διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το 
επιθυμούν.

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 
ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας 
τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι 
χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να προσαρμόζουν 
καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων 
ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους 
δεδομένων. Προκειμένου να ρυθμίζουν τις 
προσφορές τους ώστε να 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση των 
τελικών χρηστών για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, υπηρεσίες ή εφαρμογές, οι 
πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μπορούν να παρέχουν προσφορές όταν η 
διαβίβαση δεδομένων για το εν λόγω 
περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τις 
εφαρμογές δεν αφαιρείται από το 
επιτρεπόμενο όριο δεδομένων των 
πελατών. Είναι σημαντικό οι τελικοί 
χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
πριν συμφωνήσουν σχετικά με 
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οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, 
περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή 
τους και να επεκτείνουν εύκολα τους 
διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το 
επιθυμούν.

Or. en

Τροπολογία 266
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 
ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας 
τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι 
χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να προσαρμόζουν 
καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων 
ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους 
δεδομένων. Είναι σημαντικό οι τελικοί 
χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
πριν συμφωνήσουν σχετικά με 
οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, 
περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή 
τους και να επεκτείνουν εύκολα τους 
διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το 
επιθυμούν.

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 
ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
σαφείς, διαφανείς και ρητές πληροφορίες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις 
συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής. Την ίδια 
στιγμή, οι χρεώσεις αυτές πρέπει να 
επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό να 
προσαρμόζουν καλύτερα τις 
χωρητικότητες των δικτύων ανάλογα με 
τους αναμενόμενους όγκους δεδομένων. 
Είναι σημαντικό οι τελικοί χρήστες να 
είναι πλήρως ενημερωμένοι πριν 
συμφωνήσουν σχετικά με οποιονδήποτε 
όγκο δεδομένων, περιορισμούς ταχύτητας 
ή με τις ισχύουσες χρεώσεις, ούτως ώστε 
να μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς 
την κατανάλωσή τους και να επεκτείνουν 
εύκολα τους διαθέσιμους όγκους 
δεδομένων, εφόσον το επιθυμούν.

Or. es
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Τροπολογία 267
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα.

(49) Οι υπηρεσίες και εφαρμογές που 
υλοποιούνται με βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
μπορούν να προσφέρονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή από τους 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή τέτοιων 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα. Όταν συνάπτονται τέτοιες 
συμφωνίες με παρόχους πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ο πάροχος πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η υπηρεσία βελτιωμένης 
ποιότητας δεν υποβαθμίζει τη γενική 
ποιότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Η λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών από 
τελικούς χρήστες και παρόχους 
εφαρμογών και εμπορικών υπηρεσιών 
πρέπει, κατά συνέπεια, να 
πραγματοποιείται σε οικειοθελή και 
αμερόληπτη βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη το συμπέρασμα του BEREC ότι ο έλεγχος του χρήστη πρέπει να υπερισχύει, 
όποτε είναι εφικτό, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί στον κανονισμό ότι οι τελικοί χρήστες και 
οι πάροχοι εφαρμογών και εμπορικών υπηρεσιών δεν θα έρχονται αντιμέτωποι με μη 
ικανοποιητικές συνθήκες και ποιότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο ώστε να είναι υποχρεωμένοι 
να συνάψουν συμφωνία για εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών 
πρέπει κατά συνέπεια να είναι απολύτως οικειοθελής.
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Τροπολογία 268
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα.

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα. Η 
παροχή των εν λόγω εξειδικευμένων 
υπηρεσιών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
γενική ποιότητα της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Επιπλέον, τα μέτρα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας δεν πρέπει 
να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να 
εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών που 
ανταγωνίζονται αυτές που προσφέρει ο 
πάροχος της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
είτε άμεσα είτε σε συνεργασία με άλλες 
επιχειρήσεις παρά μόνον εάν αυτό 
τεκμηριώνεται αντικειμενικά.

Or. en

Τροπολογία 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας, Edit 
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Herczog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή από τους 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα.

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιστοποίηση προκειμένου να 
διασφαλίζονται επαρκή χαρακτηριστικά
των υπηρεσιών που προσφέρονται από 
τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή από τους 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιστοποιημένη ποιότητα. 
Όταν εφαρμόζονται τέτοιες συμφωνίες 
παράλληλα με υπηρεσίες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι αρμόδιοι πάροχοι πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία με 
βελτιστοποιημένη ποιότητα δεν επηρεάζει 
τη γενική ποιότητα της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 270
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών (49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
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χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα.

χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα. Η 
λήψη εμπορικών προσφορών για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες από τελικούς 
χρήστες ή παρόχους περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών πρέπει να 
πραγματοποιείται σε οικειοθελή και 
αμερόληπτη βάση.

Or. en

Τροπολογία 271
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
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ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα.

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα. 
Ωστόσο, οι εν λόγω εξειδικευμένες 
υπηρεσίες πρέπει να παραμείνουν η 
εξαίρεση και δεν πρέπει να διατίθενται 
στο εμπόριο ή να χρησιμοποιούνται 
ευρέως ως υποκατάστατο για υπηρεσίες 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 272
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
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υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα. υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα. 
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν τη 
γενική ποιότητα της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο ούτε οδηγούν σε διαδίκτυο δύο 
ταχυτήτων. 

Or. en

Τροπολογία 273
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή από τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή 
με παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών 
και υπηρεσιών για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα.

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
βελτιωμένη ποιότητα.

Or. en

Τροπολογία 274
Petra Kammerevert
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
και αναμένεται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, όπως οι επικοινωνίες μηχανής 
προς μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι 
ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό να 
εξισορροπούν καλύτερα την κίνηση και 
να αποτρέπουν τη συμφόρηση του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε 
παραμέτρους ποιότητας. Για τη διάθεση 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κλειστά 
δίκτυα είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
των παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών 
και υπηρεσιών να διαπραγματεύονται μια 
τέτοια ιδιαίτερη ποιότητα επιπέδων 
υπηρεσιών για περιορισμένο αριθμό 
χρηστών με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.
Αυτό αναμένεται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, όπως οι επικοινωνίες μηχανής 
προς μηχανή (M2M). Οι εξειδικευμένες 
υπηρεσίες δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις 
στην ποιότητα των υπηρεσιών ανοιχτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο ούτε και να 
διατίθενται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο του 
διαδικτύου. Επιτρέπονται μόνον όταν 
υφίσταται αποδεδειγμένα η τεχνική και 
πρακτική τους ανάγκη, η οποία 
υπερβαίνει τα ατομικά οικονομικά 
συμφέροντα, με σκοπό τη δυνατότητα 
παροχής κρίσιμων εφαρμογών σε 
πραγματικό χρόνο και σε ορισμένη 
ποιότητα. Εάν προσφέρονται ή 
διατίθενται στην αγορά εξειδικευμένες 
υπηρεσίες από φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύου πρόσβασης, οι τελευταίοι 
υποχρεούνται να προσφέρουν ταυτόχρονα 
υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με το πνεύμα της 
αιτιολογικής σκέψης 45. Όλες οι 
υπηρεσίες του ανοιχτού διαδικτύου 
υπόκεινται στην αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας.

Or. de
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Τροπολογία 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
και αναμένεται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, όπως οι επικοινωνίες μηχανής 
προς μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι 
ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό θα μπορούσε να 
ενισχύσει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον τα εν 
λόγω καθορισμένα επίπεδα ποιότητας 
είναι τεχνικά αναγκαία για τη λειτουργία 
της υπηρεσίας και οι συμφωνίες αυτές δεν 
επηρεάζουν τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
σύμφωνα με την αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας.
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Τροπολογία 276
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η δυναμική κατανομή της 
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χωρητικότητας που δεν χρησιμοποιείται 
για εξειδικευμένες υπηρεσίες, όταν έχουν 
διακοπεί, στην υπηρεσία πρόσβασης στο 
διαδίκτυο συμβάλλει στη συνολική 
ποιότητά του.

Or. en

Τροπολογία 277
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό μπορεί να 
εξυπηρετήσει την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών και αναμένεται να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως οι 
επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή 
(M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό να εξισορροπούν καλύτερα την 
κίνηση και να αποτρέπουν τη συμφόρηση 
του δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες 
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καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον τα εν 
λόγω ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 
τεχνικά αναγκαία για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας και οι συμφωνίες αυτές δεν 
επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 278
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και αναμένεται 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως οι 
επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή 
(M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό να εξισορροπούν καλύτερα την 
κίνηση και να αποτρέπουν τη συμφόρηση 
του δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον τα εν 
λόγω ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 
τεχνικά αναγκαία για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας και οι συμφωνίες αυτές δεν 
επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εξειδικευμένη υπηρεσία δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι ένας αυθαίρετος τρόπος ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο να είναι απολύτως 
ελεύθεροι να συνάπτουν μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες, εγκρίνοντας τις διατάξεις περί 
«ανοικτού διαδικτύου», παραβιάζοντας τόσο την ελευθερία των επικοινωνιών όσο και τον 
ανταγωνισμό και την καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία. Για τον λόγο αυτόν, είναι 
υποχρεωτικό οι εξειδικευμένες υπηρεσίες να διαφοροποιούνται από τις υπηρεσίες πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και να μην αναπαράγουν μια υφιστάμενη υπηρεσία στην οποία παρέχεται ήδη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 279
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
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παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δημιουργεί 
προοπτικές για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και αναμένεται 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως οι 
επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή 
(M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό να εξισορροπούν καλύτερα την 
κίνηση και να αποτρέπουν τη συμφόρηση 
του δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν την
ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.

Or. es

Τροπολογία 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
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ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν την
ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 281
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
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ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ενδέχεται να είναι 
αναγκαία για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών και αναμένεται να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως οι 
επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή 
(M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό να εξισορροπούν καλύτερα την 
κίνηση και να αποτρέπουν τη συμφόρηση 
του δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 
επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να θεσπίσουν 
σαφείς και ολοκληρωμένους μηχανισμούς 
κοινοποίησης και προσφυγής για τους 
τελικούς χρήστες που υφίστανται 
διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμπόδιση 
όσον αφορά το διαδικτυακό περιεχόμενο, 
υπηρεσίες ή εφαρμογές. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 
επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 283
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 
επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Κατά την εκτίμησή τους όσον 
αφορά πιθανή γενικευμένη ανεπάρκεια των 
υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
συνεκτιμούν παραμέτρους ποιότητας όπως 
τις παραμέτρους χρονισμού και 
αξιοπιστίας (χρόνος αναμονής, 
διακυμάνσεις χρόνου επιστροφής πακέτων, 
απώλεια πακέτων), τα επίπεδα και τα 
αποτελέσματα της συμφόρησης του 
δικτύου, τις πραγματικές ταχύτητες έναντι 
των διαφημιζόμενων, τις επιδόσεις των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 
σύγκριση με τις βελτιωμένες ποιοτικά
υπηρεσίες και την ποιότητα όπως την 
αντιλαμβάνονται οι τελικοί χρήστες. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες 
απαιτήσεις για την ποιότητα των 
υπηρεσιών στο σύνολο ή σε επιμέρους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για να αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο ή να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα των τελικών 
χρηστών για πρόσβαση και διανομή 
περιεχομένου ή πληροφοριών, ή για 
εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών της 
επιλογής τους.
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Τροπολογία 284
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 
επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν το 
δικαίωμα να επωφελούνται από την 
ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τον 
σκοπό αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, 
και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό και τη 
διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 
επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. de

Τροπολογία 285
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Όσον αφορά τον τερματικό 
εξοπλισμό, στις συμβάσεις θα πρέπει να 
γίνεται σαφής μνεία των περιορισμών που 
επιβάλλει ο πάροχος στη χρήση του 
εξοπλισμού, όπως είναι το «κλείδωμα της 
κάρτας SIM» στις συσκευές κινητών 
επικοινωνιών, καθώς και όλα τα τέλη που 
συνεπάγεται ο τερματισμός της σύμβασης 
πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία 
λήξεώς της. Κανένα τέλος δεν πρέπει να 
επιβάλλεται μετά την ημερομηνία λήξης 
της συμφωνηθείσας διάρκειας της 
σύμβασης.

(57) Όσον αφορά τον τερματικό 
εξοπλισμό, στις συμβάσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται με σαφή και εύληπτο τρόπο 
οι περιορισμοί που επιβάλλει ο πάροχος 
στη χρήση του εξοπλισμού, όπως είναι το 
«κλείδωμα της κάρτας SIM» στις συσκευές 
κινητών επικοινωνιών, καθώς και όλα τα 
τέλη που συνεπάγεται ο τερματισμός της 
σύμβασης πριν από τη συμφωνηθείσα 
ημερομηνία λήξεώς της. Κανένα τέλος δεν 
πρέπει να επιβάλλεται μετά την 
ημερομηνία λήξης της συμφωνηθείσας 
διάρκειας της σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 286
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για την αποφυγή φουσκωμένων 
λογαριασμών, πρέπει να παρέχεται στους 
τελικούς χρήστες η δυνατότητα να 

(58) Για την αποφυγή φουσκωμένων 
λογαριασμών, πρέπει να παρέχεται στους 
τελικούς χρήστες η δυνατότητα να 
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καθορίζουν ανώτατα χρηματικά όρια για 
τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση 
των υπηρεσιών κλήσεων και των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να διατίθενται
δωρεάν, με το κατάλληλο προειδοποιητικό 
μήνυμα, στο οποίο κατόπιν μπορεί κανείς 
να ανατρέχει ξανά, όταν πλησιάζει το όριο. 
Όταν οι τελικοί χρήστες συμπληρώσουν το 
ανώτατο όριο, δεν πρέπει πλέον να 
λαμβάνουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή 
να χρεώνονται για αυτές, εκτός εάν 
ζητήσουν ρητά τη συνέχιση της παροχής, 
όπως έχει συμφωνηθεί με τον πάροχο.

καθορίζουν ανώτατα χρηματικά όρια για 
τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση 
των υπηρεσιών κλήσεων και των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να διατίθεται
δωρεάν και μέσω απλών διαδικασιών, με 
το κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα, 
στο οποίο κατόπιν μπορεί κανείς να 
ανατρέχει ξανά, όταν πλησιάζει το όριο. 
Όταν οι τελικοί χρήστες συμπληρώσουν το 
ανώτατο όριο, δεν πρέπει πλέον να 
λαμβάνουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή 
να χρεώνονται για αυτές, εκτός εάν 
ζητήσουν ρητά τη συνέχιση της παροχής, 
όπως έχει συμφωνηθεί με τον πάροχο.

Or. it

Τροπολογία 287
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η εμπειρία από τα κράτη μέλη και 
από μια πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε 
από τον εκτελεστικό οργανισμό για την 
υγεία και τους καταναλωτές έχει δείξει ότι 
οι μεγάλες περίοδοι συμβάσεων και οι 
αυτόματες ή σιωπηρές παρατάσεις των 
συμβάσεων αποτελούν σημαντικά εμπόδια 
για την αλλαγή παρόχου. Είναι επομένως 
επιθυμητό οι τελικοί χρήστες να είναι σε 
θέση να τερματίσουν, χωρίς καμία 
επιβάρυνση, μια σύμβαση έξι μήνες μετά 
τη σύναψή της. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
οι τελικοί χρήστες δύνανται να κληθούν να 
αποζημιώσουν τους παρόχους τους για την 
υπολειμματική αξία του επιδοτούμενου 
τερματικού εξοπλισμού ή για την κατά 
χρονική αναλογία αξία τυχόν άλλων 
προσφορών. Για τις συμβάσεις που έχουν 
παραταθεί σιωπηρά, πρέπει να παρέχεται 
η δυνατότητα καταγγελίας με 

(59) Η εμπειρία από τα κράτη μέλη και 
από μια πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε 
από τον εκτελεστικό οργανισμό για την 
υγεία και τους καταναλωτές έχει δείξει ότι 
οι μεγάλες περίοδοι συμβάσεων και οι 
αυτόματες ή σιωπηρές παρατάσεις των 
συμβάσεων αποτελούν σημαντικά εμπόδια 
για την αλλαγή παρόχου. Είναι επομένως 
επιθυμητό οι τελικοί χρήστες να είναι σε 
θέση να τερματίσουν, με προειδοποίηση 
ενός μήνα και χωρίς καμία επιβάρυνση,
μια σύμβαση. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι 
τελικοί χρήστες δύνανται να κληθούν να 
αποζημιώσουν τους παρόχους τους για την 
υπολειμματική αξία του επιδοτούμενου 
τερματικού εξοπλισμού ή για την κατά 
χρονική αναλογία αξία τυχόν άλλων 
προσφορών.
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προειδοποίηση ενός μήνα.

Or. es

Τροπολογία 288
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Για να επωφεληθούν πλήρως από το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι τελικοί 
χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν 
συνειδητές επιλογές και να αλλάζουν 
παρόχους όταν είναι προς το συμφέρον 
τους. Οι τελικοί χρήστες πρέπει, ως εκ 
τούτου, να μπορούν να αλλάζουν πάροχο 
χωρίς να παρεμποδίζονται από νομικά, 
τεχνικά ή διαδικαστικά κωλύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των χρεώσεων. Η φορητότητα 
του αριθμού αποτελεί κύριο παράγοντα 
διευκόλυνσης της επιλογής των 
καταναλωτών και του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού. Πρέπει να εφαρμόζεται με 
ελάχιστο χρόνο καθυστέρησης, έτσι ώστε ο 
αριθμός ουσιαστικά να ενεργοποιείται 
εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη 
σύναψη της συμφωνίας για τη φορητότητα 
ενός αριθμού. Η διευθέτηση των εκκρεμών 
λογαριασμών δεν πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της 
αίτησης φορητότητας.

(62) Για να επωφεληθούν πλήρως από το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι τελικοί 
χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν 
συνειδητές επιλογές και να αλλάζουν 
παρόχους όταν είναι προς το συμφέρον 
τους. Οι τελικοί χρήστες πρέπει, ως εκ 
τούτου, να μπορούν να αλλάζουν πάροχο 
χωρίς να παρεμποδίζονται από νομικά, 
τεχνικά ή διαδικαστικά κωλύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των χρεώσεων. Η φορητότητα 
του αριθμού αποτελεί κύριο παράγοντα 
διευκόλυνσης της επιλογής των 
καταναλωτών και του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού. Πρέπει να εφαρμόζεται με 
ελάχιστο χρόνο καθυστέρησης, έτσι ώστε ο 
αριθμός ουσιαστικά να ενεργοποιείται 
εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη 
σύναψη της συμφωνίας για τη φορητότητα 
ενός αριθμού. Η διευθέτηση των εκκρεμών 
λογαριασμών δεν πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της 
αίτησης φορητότητας. Επιπλέον, πρέπει να 
εξεταστούν επιλογές διασυνοριακής 
φορητότητας αριθμού, στην περίπτωση 
μετεγκατάστασης σε άλλα μέρη της ΕΕ. 

Or. en

Τροπολογία 289
Sabine Verheyen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι τεχνικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην 
αγορά, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την προσαρμογή των 
παραρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία 
να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 290
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι τεχνικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην 
αγορά, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την προσαρμογή των 
παραρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία 
να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού της έργου, μεταξύ 

διαγράφεται
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άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 291
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η αγορά των κινητών επικοινωνιών 
παραμένει κατακερματισμένη στην 
Ένωση, καθώς δεν υπάρχει κινητό δίκτυο 
που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. 
Κατά συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής 
πρέπει, προκειμένου να παρέχουν 
υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στους 
εγχώριους πελάτες τους που ταξιδεύουν 
εντός της Ένωσης, να αγοράζουν 
υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από 
τους φορείς εκμετάλλευσης του κράτους 
μέλους που επισκέπτονται οι πελάτες 
τους. Τα συγκεκριμένα τέλη χονδρικής 
αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε 
επίπεδα τιμών που να αντιστοιχούν στις 
εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 
Επομένως, επιβάλλεται η λήψη 
περαιτέρω μέτρων για να διευκολυνθεί η 
μείωση των τελών αυτών. Οι εμπορικές ή 
τεχνικές συμφωνίες μεταξύ των παρόχων 
περιαγωγής, με τις οποίες επιτρέπεται μια 
εικονική επέκταση της κάλυψης του 
δικτύου τους σε ολόκληρη την ΕΕ, 
παρέχουν ένα μέσο για την ενσωμάτωση 
του κόστους χονδρικής στην εσωτερική 
κοστολόγηση. Για την παροχή 

διαγράφεται
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κατάλληλων κινήτρων, πρέπει να γίνει 
προσαρμογή ορισμένων κανονιστικών 
υποχρεώσεων που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26. Συγκεκριμένα, όταν οι 
πάροχοι περιαγωγής ,μέσω οικείων 
δικτύων ή μέσω διμερών ή πολυμερών 
συμβάσεων περιαγωγής εξασφαλίζουν 
την προσφορά σε όλους τους πελάτες της 
Ένωσης, ως προεπιλογή χρεώσεις 
περιαγωγής στο επίπεδο των εγχώριων 
χρεώσεων, η υποχρέωση των εγχώριων 
παρόχων να επιτρέπουν στους πελάτες 
τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS 
και δεδομένων οποιουδήποτε 
εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής δεν θα 
πρέπει να ισχύει για τους εν λόγω 
παρόχους, με την επιφύλαξη μιας 
μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η 
πρόσβαση έχει ήδη χορηγηθεί.
__________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης 
(ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).

Or. en

Τροπολογία 292
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η αγορά των κινητών επικοινωνιών 
παραμένει κατακερματισμένη στην 
Ένωση, καθώς δεν υπάρχει κινητό δίκτυο 
που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. 
Κατά συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής 

διαγράφεται
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πρέπει, προκειμένου να παρέχουν 
υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στους 
εγχώριους πελάτες τους που ταξιδεύουν 
εντός της Ένωσης, να αγοράζουν 
υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από 
τους φορείς εκμετάλλευσης του κράτους 
μέλους που επισκέπτονται οι πελάτες 
τους. Τα συγκεκριμένα τέλη χονδρικής 
αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε 
επίπεδα τιμών που να αντιστοιχούν στις 
εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 
Επομένως, επιβάλλεται η λήψη 
περαιτέρω μέτρων για να διευκολυνθεί η 
μείωση των τελών αυτών. Οι εμπορικές ή 
τεχνικές συμφωνίες μεταξύ των παρόχων 
περιαγωγής, με τις οποίες επιτρέπεται μια 
εικονική επέκταση της κάλυψης του 
δικτύου τους σε ολόκληρη την ΕΕ, 
παρέχουν ένα μέσο για την ενσωμάτωση 
του κόστους χονδρικής στην εσωτερική 
κοστολόγηση. Για την παροχή 
κατάλληλων κινήτρων, πρέπει να γίνει 
προσαρμογή ορισμένων κανονιστικών 
υποχρεώσεων που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26. Συγκεκριμένα, όταν οι 
πάροχοι περιαγωγής ,μέσω οικείων 
δικτύων ή μέσω διμερών ή πολυμερών 
συμβάσεων περιαγωγής εξασφαλίζουν 
την προσφορά σε όλους τους πελάτες της 
Ένωσης, ως προεπιλογή χρεώσεις 
περιαγωγής στο επίπεδο των εγχώριων 
χρεώσεων, η υποχρέωση των εγχώριων 
παρόχων να επιτρέπουν στους πελάτες 
τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS 
και δεδομένων οποιουδήποτε 
εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής δεν θα 
πρέπει να ισχύει για τους εν λόγω 
παρόχους, με την επιφύλαξη μιας 
μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η 
πρόσβαση έχει ήδη χορηγηθεί.
__________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



PE524.835v01-00 134/238 AM\1012835EL.doc

EL

Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης 
(ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).

Or. de

Τροπολογία 293
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η αγορά των κινητών επικοινωνιών 
παραμένει κατακερματισμένη στην 
Ένωση, καθώς δεν υπάρχει κινητό δίκτυο 
που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Κατά 
συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής πρέπει, 
προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών στους εγχώριους 
πελάτες τους που ταξιδεύουν εντός της 
Ένωσης, να αγοράζουν υπηρεσίες 
περιαγωγής χονδρικής από τους φορείς 
εκμετάλλευσης του κράτους μέλους που 
επισκέπτονται οι πελάτες τους. Τα 
συγκεκριμένα τέλη χονδρικής αποτελούν 
σημαντικό εμπόδιο για την παροχή 
υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδα τιμών 
που να αντιστοιχούν στις εγχώριες 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Επομένως, 
επιβάλλεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για 
να διευκολυνθεί η μείωση των τελών 
αυτών. Οι εμπορικές ή τεχνικές συμφωνίες 
μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, με τις 
οποίες επιτρέπεται μια εικονική επέκταση 
της κάλυψης του δικτύου τους σε 
ολόκληρη την ΕΕ, παρέχουν ένα μέσο για 
την ενσωμάτωση του κόστους χονδρικής 
στην εσωτερική κοστολόγηση. Για την 
παροχή κατάλληλων κινήτρων, πρέπει να 
γίνει προσαρμογή ορισμένων 
κανονιστικών υποχρεώσεων που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(72) Η αγορά των κινητών επικοινωνιών 
παραμένει κατακερματισμένη στην 
Ένωση, καθώς δεν υπάρχει κινητό δίκτυο 
που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Κατά 
συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής πρέπει, 
προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών στους εγχώριους 
πελάτες τους που ταξιδεύουν εντός της 
Ένωσης, να αγοράζουν υπηρεσίες 
περιαγωγής χονδρικής από τους φορείς 
εκμετάλλευσης του κράτους μέλους που 
επισκέπτονται οι πελάτες τους. Τα 
συγκεκριμένα τέλη χονδρικής αποτελούν 
σημαντικό εμπόδιο για την παροχή 
υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδα τιμών 
που να αντιστοιχούν στις εγχώριες 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Επομένως, 
επιβάλλεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για 
να διευκολυνθεί η μείωση των τελών 
αυτών, να διασφαλιστεί η νομική 
ασφάλεια και να ενισχυθεί η 
σταθεροποίηση της αγοράς. Οι εμπορικές 
ή τεχνικές συμφωνίες μεταξύ των παρόχων 
περιαγωγής, με τις οποίες επιτρέπεται μια 
εικονική επέκταση της κάλυψης του 
δικτύου τους σε ολόκληρη την ΕΕ, 
παρέχουν ένα μέσο για την ενσωμάτωση 
του κόστους χονδρικής στην εσωτερική 
κοστολόγηση. Για την παροχή 
κατάλληλων κινήτρων, πρέπει να γίνει 
προσαρμογή ορισμένων κανονιστικών 
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Συμβουλίου26. Συγκεκριμένα, όταν οι 
πάροχοι περιαγωγής ,μέσω οικείων 
δικτύων ή μέσω διμερών ή πολυμερών 
συμβάσεων περιαγωγής εξασφαλίζουν την 
προσφορά σε όλους τους πελάτες της 
Ένωσης, ως προεπιλογή χρεώσεις 
περιαγωγής στο επίπεδο των εγχώριων 
χρεώσεων, η υποχρέωση των εγχώριων 
παρόχων να επιτρέπουν στους πελάτες 
τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και 
δεδομένων οποιουδήποτε εναλλακτικού 
παρόχου περιαγωγής δεν θα πρέπει να 
ισχύει για τους εν λόγω παρόχους, με την 
επιφύλαξη μιας μεταβατικής περιόδου 
κατά την οποία η πρόσβαση έχει ήδη 
χορηγηθεί.

υποχρεώσεων που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26. Συγκεκριμένα, όταν οι 
πάροχοι περιαγωγής ,μέσω οικείων 
δικτύων ή μέσω διμερών ή πολυμερών 
συμβάσεων περιαγωγής εξασφαλίζουν την 
προσφορά σε όλους τους πελάτες της 
Ένωσης, ως προεπιλογή χρεώσεις 
περιαγωγής στο επίπεδο των εγχώριων 
χρεώσεων, η υποχρέωση των εγχώριων 
παρόχων να επιτρέπουν στους πελάτες 
τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και 
δεδομένων οποιουδήποτε εναλλακτικού 
παρόχου περιαγωγής δεν θα πρέπει να 
ισχύει για τους εν λόγω παρόχους, με την 
επιφύλαξη μιας μεταβατικής περιόδου 
κατά την οποία η πρόσβαση έχει ήδη 
χορηγηθεί.

__________________ __________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 
της 30.6.2012, σ. 10).

26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 
της 30.6.2012, σ. 10).

Or. en

Τροπολογία 294
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Οι διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις 
περιαγωγής μπορούν να παρέχουν σε έναν 
φορέα εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών τη δυνατότητα να 
διαχειρίζεται τις υπηρεσίες περιαγωγής 
που χρησιμοποιούν οι εγχώριοι πελάτες 
του σε δίκτυα των εταίρων σαν να είναι 

διαγράφεται
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σε σημαντικό βαθμό ισοδύναμες με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες 
αυτούς στα δικά του δίκτυα, με 
επακόλουθες επιπτώσεις στις χρεώσεις 
λιανικής που επιβάλλει για μια τέτοιου 
είδους εικονική κάλυψη εντός του 
δικτύου σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια τέτοια 
ρύθμιση σε επίπεδο χονδρικής θα 
μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων περιαγωγής και, 
επομένως, την αύξηση των επιλογών και 
του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής.

Or. en

Τροπολογία 295
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Οι διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις 
περιαγωγής μπορούν να παρέχουν σε έναν 
φορέα εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών τη δυνατότητα να 
διαχειρίζεται τις υπηρεσίες περιαγωγής 
που χρησιμοποιούν οι εγχώριοι πελάτες 
του σε δίκτυα των εταίρων σαν να είναι 
σε σημαντικό βαθμό ισοδύναμες με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες 
αυτούς στα δικά του δίκτυα, με 
επακόλουθες επιπτώσεις στις χρεώσεις 
λιανικής που επιβάλλει για μια τέτοιου 
είδους εικονική κάλυψη εντός του 
δικτύου σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια τέτοια 
ρύθμιση σε επίπεδο χονδρικής θα 
μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων περιαγωγής και, 
επομένως, την αύξηση των επιλογών και 
του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 296
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Οι διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις 
περιαγωγής μπορούν να παρέχουν σε έναν 
φορέα εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών τη δυνατότητα να 
διαχειρίζεται τις υπηρεσίες περιαγωγής 
που χρησιμοποιούν οι εγχώριοι πελάτες 
του σε δίκτυα των εταίρων σαν να είναι σε 
σημαντικό βαθμό ισοδύναμες με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες 
αυτούς στα δικά του δίκτυα, με 
επακόλουθες επιπτώσεις στις χρεώσεις 
λιανικής που επιβάλλει για μια τέτοιου 
είδους εικονική κάλυψη εντός του δικτύου 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια τέτοια ρύθμιση 
σε επίπεδο χονδρικής θα μπορούσε να 
επιτρέψει την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
περιαγωγής και, επομένως, την αύξηση 
των επιλογών και του ανταγωνισμού σε 
επίπεδο λιανικής.

(73) Οι εμπορικές ή τεχνικές συμβάσεις 
περιαγωγής μπορούν να παρέχουν σε έναν 
φορέα εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών τη δυνατότητα να 
διαχειρίζεται τις υπηρεσίες περιαγωγής 
που χρησιμοποιούν οι εγχώριοι πελάτες 
του σε δίκτυα των εταίρων σαν να είναι σε 
σημαντικό βαθμό ισοδύναμες με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες 
αυτούς στα δικά του δίκτυα, με 
επακόλουθες επιπτώσεις στις χρεώσεις 
λιανικής που επιβάλλει για μια τέτοιου 
είδους εικονική κάλυψη εντός του δικτύου 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια τέτοια ρύθμιση 
σε επίπεδο χονδρικής θα μπορούσε να 
επιτρέψει την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
περιαγωγής και, επομένως, την αύξηση 
των επιλογών και του ανταγωνισμού σε 
επίπεδο λιανικής.

Or. en

Τροπολογία 297
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 
531/2012 καθορίζεται ως στόχος πολιτικής 
ότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων 
περιαγωγής και των εγχώριων χρεώσεων 
θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Από 
πρακτική άποψη, τούτο προϋποθέτει ότι οι 
καταναλωτές που εμπίπτουν σε 

(74) Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 
531/2012 καθορίζεται ως στόχος πολιτικής 
ότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων 
περιαγωγής και των εγχώριων χρεώσεων 
θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Από 
πρακτική άποψη, τούτο προϋποθέτει ότι οι 
καταναλωτές που εμπίπτουν σε 
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οποιαδήποτε από τις ευρείες κατηγορίες 
κατανάλωσης που παρατηρούνται στην 
εγχώρια αγορά, οι οποίες προσδιορίζονται 
με αναφορά στα διάφορα εγχώρια πακέτα 
λιανικής ενός συμβαλλόμενου, πρέπει να 
είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς 
αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια 
κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα 
εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ 
ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της 
Ένωσης, χωρίς επιπλέον έξοδα σε 
σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν στις 
εγχώριες συναλλαγές τους. Τέτοιες γενικές 
κατηγορίες μπορούν να ταυτοποιηθούν 
από την τρέχουσα εμπορική πρακτική με 
αναφορά, για παράδειγμα, στη 
διαφοροποίηση όσον αφορά τα εγχώρια 
πακέτα λιανικής μεταξύ των πελατών που 
έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και 
εκείνων που έχουν συνάψει σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων· πακέτα που 
περιλαμβάνουν μόνο GSM (δηλ. 
φωνητικές κλήσεις, SMS)· πακέτα 
προσαρμοσμένα για διαφορετικούς όγκους 
κατανάλωσης· πακέτα για επιχειρηματική 
και καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· 
πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα 
κατανάλωσης και πακέτα που 
χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων 
(π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, 
megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού 
τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική 
κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των 
προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που 
είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις 
εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε 
όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες 
απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται 
με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία 
αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης 
να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή 
εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των 
παρόχων περιαγωγής για εισροές 
χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά 
κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη 
την επιβολή ορίων σε σχέση με την εύλογη 

οποιαδήποτε από τις ευρείες κατηγορίες 
κατανάλωσης που παρατηρούνται στην 
εγχώρια αγορά, οι οποίες προσδιορίζονται 
με αναφορά στα διάφορα εγχώρια πακέτα 
λιανικής ενός συμβαλλόμενου, πρέπει να 
είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς 
αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια 
κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα 
εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ 
ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της 
Ένωσης, χωρίς επιπλέον έξοδα σε 
σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν στις 
εγχώριες συναλλαγές τους. Τέτοιες γενικές 
κατηγορίες μπορούν να ταυτοποιηθούν 
από την τρέχουσα εμπορική πρακτική με 
αναφορά, για παράδειγμα, στη 
διαφοροποίηση όσον αφορά τα εγχώρια 
πακέτα λιανικής μεταξύ των πελατών που 
έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και 
εκείνων που έχουν συνάψει σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων· πακέτα που 
περιλαμβάνουν μόνο GSM (δηλ. 
φωνητικές κλήσεις, SMS)· πακέτα 
προσαρμοσμένα για διαφορετικούς όγκους 
κατανάλωσης· πακέτα για επιχειρηματική 
και καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· 
πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα 
κατανάλωσης και πακέτα που 
χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων 
(π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, 
megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού 
τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική 
κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των 
προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που 
είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις 
εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε 
όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες 
απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται 
με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία 
αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης 
να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή 
εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των 
παρόχων περιαγωγής για εισροές 
χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά 
κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη 
την επιβολή ορίων σε σχέση με την εύλογη 
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χρήση, εφόσον οι εγχώριες χρεώσεις
εφαρμόζονται στην κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής τέτοιου είδους.

χρήση, εφόσον οι εγχώριες χρεώσεις 
εφαρμόζονται στην κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής τέτοιου είδους. 
Ειδικότερα, πρέπει να αποτραπεί η χρήση 
που υπερβαίνει την συνήθη κατανάλωση 
περιαγωγής και τα φαινόμενα αρμπιτράζ, 
καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί 
να επηρεαστούν αρνητικά οι 
ανταγωνιστικές εγχώριες αγορές και τα 
κίνητρα για επενδύσεις σε υποδομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεν αντικαθιστούν τον εγχώριο πάροχό τους με ένα 
πάροχο περιαγωγής, ο οποίος δεν έχει επενδύσει στην υποδομή του κράτους μέλους των 
χρηστών. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχουν όρια ορθής χρήσης της κατανάλωσης περιαγωγής 
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αρμπιτράζ τα οποία σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τους παρόχους και να αποτελούν εμπόδιο για τις επενδύσεις σε 
νέες υποδομές.

Τροπολογία 298
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 
531/2012 καθορίζεται ως στόχος πολιτικής 
ότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων 
περιαγωγής και των εγχώριων χρεώσεων 
θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Από 
πρακτική άποψη, τούτο προϋποθέτει ότι οι 
καταναλωτές που εμπίπτουν σε 
οποιαδήποτε από τις ευρείες κατηγορίες 
κατανάλωσης που παρατηρούνται στην 
εγχώρια αγορά, οι οποίες προσδιορίζονται 
με αναφορά στα διάφορα εγχώρια πακέτα 
λιανικής ενός συμβαλλόμενου, πρέπει να 
είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς 
αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια 
κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα 

(74) Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 
531/2012 καθορίζεται ως στόχος πολιτικής 
ότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων 
περιαγωγής και των εγχώριων χρεώσεων 
θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Από 
πρακτική άποψη, τούτο προϋποθέτει ότι οι 
καταναλωτές που εμπίπτουν σε 
οποιαδήποτε από τις ευρείες κατηγορίες 
κατανάλωσης που παρατηρούνται στην 
εγχώρια αγορά, οι οποίες προσδιορίζονται 
με αναφορά στα διάφορα εγχώρια πακέτα 
λιανικής ενός συμβαλλόμενου, πρέπει να 
είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς 
αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια 
κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα 
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εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ 
ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της 
Ένωσης, χωρίς επιπλέον έξοδα σε 
σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν στις 
εγχώριες συναλλαγές τους. Τέτοιες γενικές 
κατηγορίες μπορούν να ταυτοποιηθούν 
από την τρέχουσα εμπορική πρακτική με 
αναφορά, για παράδειγμα, στη 
διαφοροποίηση όσον αφορά τα εγχώρια 
πακέτα λιανικής μεταξύ των πελατών που 
έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και 
εκείνων που έχουν συνάψει σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων· πακέτα που 
περιλαμβάνουν μόνο GSM (δηλ. 
φωνητικές κλήσεις, SMS)· πακέτα 
προσαρμοσμένα για διαφορετικούς όγκους 
κατανάλωσης· πακέτα για επιχειρηματική 
και καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· 
πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα 
κατανάλωσης και πακέτα που 
χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων 
(π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, 
megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού 
τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική 
κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των 
προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που 
είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις 
εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε 
όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες 
απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται 
με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία 
αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης 
να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή 
εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των 
παρόχων περιαγωγής για εισροές 
χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά 
κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη 
την επιβολή ορίων σε σχέση με την εύλογη 
χρήση, εφόσον οι εγχώριες χρεώσεις 
εφαρμόζονται στην κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής τέτοιου είδους.

εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ 
ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της 
Ένωσης, χωρίς επιπλέον έξοδα σε 
σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν στις 
εγχώριες συναλλαγές τους. Τέτοιες γενικές 
κατηγορίες μπορούν να ταυτοποιηθούν 
από την τρέχουσα εμπορική πρακτική με 
αναφορά, για παράδειγμα, στη 
διαφοροποίηση όσον αφορά τα εγχώρια 
πακέτα λιανικής μεταξύ των πελατών που 
έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και 
εκείνων που έχουν συνάψει σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων· πακέτα που 
περιλαμβάνουν μόνο GSM (δηλ. 
φωνητικές κλήσεις, SMS)· πακέτα 
προσαρμοσμένα για διαφορετικούς όγκους 
κατανάλωσης· πακέτα για επιχειρηματική 
και καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· 
πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα 
κατανάλωσης και πακέτα που 
χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων 
(π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, 
megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού 
τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική 
κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των 
προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που 
είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις 
εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε 
όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες 
απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται 
με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία 
αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης 
να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή 
εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των 
παρόχων περιαγωγής για εισροές 
χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά 
κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη 
την επιβολή ορίων σε σχέση με την εύλογη 
χρήση, εφόσον οι εγχώριες χρεώσεις 
εφαρμόζονται στην κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής τέτοιου είδους. 
Τούτο συμβαίνει για την πρόληψη της 
αντικανονικής ή δόλιας χρήσης καθώς 
και σεναρίων αρμπιτράζ, τα οποία μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο σε ανταγωνιστικές 
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εγχώριες αγορές.

Or. en

Τροπολογία 299
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 
531/2012 καθορίζεται ως στόχος πολιτικής 
ότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων 
περιαγωγής και των εγχώριων χρεώσεων 
θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Από 
πρακτική άποψη, τούτο προϋποθέτει ότι οι 
καταναλωτές που εμπίπτουν σε 
οποιαδήποτε από τις ευρείες κατηγορίες 
κατανάλωσης που παρατηρούνται στην 
εγχώρια αγορά, οι οποίες προσδιορίζονται 
με αναφορά στα διάφορα εγχώρια πακέτα 
λιανικής ενός συμβαλλόμενου, πρέπει να 
είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς 
αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια 
κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα 
εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ 
ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της 
Ένωσης, χωρίς επιπλέον έξοδα σε 
σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν στις 
εγχώριες συναλλαγές τους. Τέτοιες γενικές 
κατηγορίες μπορούν να ταυτοποιηθούν 
από την τρέχουσα εμπορική πρακτική με 
αναφορά, για παράδειγμα, στη 
διαφοροποίηση όσον αφορά τα εγχώρια 
πακέτα λιανικής μεταξύ των πελατών που 
έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και 
εκείνων που έχουν συνάψει σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων· πακέτα που 
περιλαμβάνουν μόνο GSM (δηλ. 
φωνητικές κλήσεις, SMS)· πακέτα 
προσαρμοσμένα για διαφορετικούς όγκους 
κατανάλωσης· πακέτα για επιχειρηματική 
και καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· 

(74) Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 
531/2012 καθορίζεται ως στόχος πολιτικής 
ότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων 
περιαγωγής και των εγχώριων χρεώσεων 
θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Από 
πρακτική άποψη, τούτο προϋποθέτει ότι οι 
καταναλωτές που εμπίπτουν σε 
οποιαδήποτε από τις ευρείες κατηγορίες 
κατανάλωσης που παρατηρούνται στην 
εγχώρια αγορά, οι οποίες προσδιορίζονται 
με αναφορά στα διάφορα εγχώρια πακέτα 
λιανικής ενός συμβαλλόμενου, πρέπει να 
είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς 
αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια 
κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα 
εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ 
ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της 
Ένωσης, χωρίς επιπλέον έξοδα σε 
σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν στις 
εγχώριες συναλλαγές τους. Τέτοιες γενικές 
κατηγορίες μπορούν να ταυτοποιηθούν 
από την τρέχουσα εμπορική πρακτική με 
αναφορά, για παράδειγμα, στη 
διαφοροποίηση όσον αφορά τα εγχώρια 
πακέτα λιανικής μεταξύ των πελατών που 
έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και 
εκείνων που έχουν συνάψει σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων· πακέτα που 
περιλαμβάνουν μόνο GSM (δηλ. 
φωνητικές κλήσεις, SMS)· πακέτα 
προσαρμοσμένα για διαφορετικούς όγκους 
κατανάλωσης· πακέτα για επιχειρηματική 
και καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· 



PE524.835v01-00 142/238 AM\1012835EL.doc

EL

πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα 
κατανάλωσης και πακέτα που 
χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων 
(π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, 
megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού 
τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική 
κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των 
προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που 
είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις 
εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε 
όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες 
απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται 
με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία 
αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης 
να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή 
εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των 
παρόχων περιαγωγής για εισροές 
χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά 
κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη 
την επιβολή ορίων σε σχέση με την εύλογη 
χρήση, εφόσον οι εγχώριες χρεώσεις 
εφαρμόζονται στην κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής τέτοιου είδους.

πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα 
κατανάλωσης και πακέτα που 
χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων 
(π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, 
megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού 
τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική 
κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των 
προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που 
είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις 
εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε 
όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες 
απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται 
με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία 
αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης 
να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή 
εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των 
παρόχων περιαγωγής για εισροές 
χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά 
κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη 
την επιβολή ορίων σε σχέση με την εύλογη 
χρήση, εφόσον οι εγχώριες χρεώσεις 
εφαρμόζονται στην κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής τέτοιου είδους. Με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τυχόν 
καταχρήσεις που ενδέχεται να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στον εθνικό 
ανταγωνισμό.

Or. de

Τροπολογία 300
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74α) Τα διαρθρωτικά μέτρα που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
531/2012 με στόχο την αύξηση του 
ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής 
όπως η λύση τοπικής αποσύνδεσης (local 
break out) και ο μηχανισμός 
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αποσύνδεσης συνιστούν ένα σημαντικό 
βήμα για την κατάργηση των τελών 
λιανικής για υπηρεσίες περιαγωγής. Η 
σταδιακή κατάργηση των τελών λιανικής 
για υπηρεσίες περιαγωγής πρέπει να 
υπόκειται σε μικρότερα ανώτατα όρια 
χονδρικής διαμορφώνοντας ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ όλων των φορέων 
εκμετάλλευσης στην Ένωση και ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο των Υπουργών έως την 1η 
Ιουλίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 301
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74β) Με σκοπό τη δημιουργία ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού για όλους τους 
φορείς εκμετάλλευσης της αγοράς, η 
χονδρική πρόσβαση σε περιαγωγή πρέπει 
να παρέχεται με αμερόληπτους όρους και 
προϋποθέσεις χωρίς να γίνεται 
διαχωρισμός μεταξύ εγχώριων και ξένων 
φορέων εκμετάλλευσης, 
περιλαμβανομένων των όρων και 
προϋποθέσεων της χονδρικής πρόσβασης 
που παρέχεται για υπηρεσίες εγχώριας 
κινητής τηλεφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 302
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Μολονότι εναπόκειται καταρχάς 
στους παρόχους περιαγωγής να αξιολογούν 
οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα των όγκων 
των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, των 
SMS και των δεδομένων που πρόκειται να 
καλυφθούν με βάση τις εγχώριες τιμές στο 
πλαίσιο των διαφόρων πακέτων λιανικής 
τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να εποπτεύουν την εφαρμογή εκ 
μέρους των παρόχων περιαγωγής των εν 
λόγω ορίων εύλογης χρήσης και να 
διασφαλίζουν ότι ορίζονται επακριβώς 
βάσει ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις 
συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και 
διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με 
τα προαναφερθέντα, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σχετική καθοδήγηση του 
BEREC. Στην καθοδήγηση του, ο BEREC 
πρέπει να εντοπίζει διάφορου 
χαρακτηριστικούς τρόπους χρήσης που 
τεκμηριώνονται από τις υποκείμενες τάσεις 
χρήσης φωνητικών κλήσεων, δεδομένων 
και SMS σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και 
την εξέλιξη των προσδοκιών όσον αφορά 
τη συγκεκριμένη ασύρματη κατανάλωση 
δεδομένων.

(75) Μολονότι εναπόκειται καταρχάς 
στους παρόχους περιαγωγής να αξιολογούν 
οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα των όγκων 
των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, των 
SMS και των δεδομένων που πρόκειται να 
καλυφθούν με βάση τις εγχώριες τιμές στο 
πλαίσιο των διαφόρων πακέτων λιανικής 
τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να εποπτεύουν την εφαρμογή εκ 
μέρους των παρόχων περιαγωγής των εν 
λόγω ορίων εύλογης χρήσης και να 
διασφαλίζουν ότι ορίζονται επακριβώς 
βάσει ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις 
συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και 
διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με 
τα προαναφερθέντα, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σχετική καθοδήγηση του 
BEREC. Στην καθοδήγηση του, ο BEREC 
πρέπει –βάσει των αποτελεσμάτων 
προηγούμενης δημόσιας διαβούλευσης–
να εντοπίζει διάφορου χαρακτηριστικούς 
τρόπους χρήσης που τεκμηριώνονται από 
τις υποκείμενες τάσεις χρήσης φωνητικών 
κλήσεων, δεδομένων και SMS σε επίπεδο 
Ένωσης, καθώς και την εξέλιξη των 
προσδοκιών όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
ασύρματη κατανάλωση δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 303
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Μολονότι εναπόκειται καταρχάς 
στους παρόχους περιαγωγής να αξιολογούν 

(75) Μολονότι εναπόκειται καταρχάς 
στους παρόχους περιαγωγής να αξιολογούν 
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οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα των όγκων 
των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, των 
SMS και των δεδομένων που πρόκειται να 
καλυφθούν με βάση τις εγχώριες τιμές στο 
πλαίσιο των διαφόρων πακέτων λιανικής 
τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να εποπτεύουν την εφαρμογή εκ 
μέρους των παρόχων περιαγωγής των εν 
λόγω ορίων εύλογης χρήσης και να 
διασφαλίζουν ότι ορίζονται επακριβώς 
βάσει ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις 
συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και 
διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με 
τα προαναφερθέντα, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σχετική καθοδήγηση του 
BEREC. Στην καθοδήγηση του, ο BEREC 
πρέπει να εντοπίζει διάφορου 
χαρακτηριστικούς τρόπους χρήσης που 
τεκμηριώνονται από τις υποκείμενες τάσεις 
χρήσης φωνητικών κλήσεων, δεδομένων 
και SMS σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και 
την εξέλιξη των προσδοκιών όσον αφορά 
τη συγκεκριμένη ασύρματη κατανάλωση 
δεδομένων.

οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα των όγκων 
των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, των 
SMS και των δεδομένων που πρόκειται να 
καλυφθούν με βάση τις εγχώριες τιμές στο 
πλαίσιο των διαφόρων πακέτων λιανικής 
τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να εποπτεύουν την εφαρμογή εκ 
μέρους των παρόχων περιαγωγής των εν 
λόγω ορίων εύλογης χρήσης και να 
διασφαλίζουν ότι ορίζονται επακριβώς 
βάσει ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις 
συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και 
διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με 
τα προαναφερθέντα, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σχετική καθοδήγηση του 
BEREC - βάσει των αποτελεσμάτων 
δημόσιας διαβούλευσης. Στην 
καθοδήγηση του, ο BEREC πρέπει να 
εντοπίζει διάφορου χαρακτηριστικούς 
τρόπους χρήσης που τεκμηριώνονται από 
τις υποκείμενες τάσεις χρήσης φωνητικών 
κλήσεων, δεδομένων και SMS σε επίπεδο 
Ένωσης, καθώς και την εξέλιξη των 
προσδοκιών όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
ασύρματη κατανάλωση δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 304
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Μολονότι εναπόκειται καταρχάς 
στους παρόχους περιαγωγής να αξιολογούν 
οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα των όγκων 
των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, των 
SMS και των δεδομένων που πρόκειται να 
καλυφθούν με βάση τις εγχώριες τιμές στο 
πλαίσιο των διαφόρων πακέτων λιανικής 
τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να εποπτεύουν την εφαρμογή εκ 

(75) Μολονότι εναπόκειται καταρχάς 
στους παρόχους περιαγωγής να αξιολογούν 
οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα των όγκων 
των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, των 
SMS και των δεδομένων που πρόκειται να 
καλυφθούν με βάση τις εγχώριες τιμές στο 
πλαίσιο των διαφόρων πακέτων λιανικής 
τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να εποπτεύουν την εφαρμογή εκ 
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μέρους των παρόχων περιαγωγής των εν 
λόγω ορίων εύλογης χρήσης και να 
διασφαλίζουν ότι ορίζονται επακριβώς 
βάσει ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις 
συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και 
διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με 
τα προαναφερθέντα, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σχετική καθοδήγηση του 
BEREC. Στην καθοδήγηση του, ο BEREC 
πρέπει να εντοπίζει διάφορου 
χαρακτηριστικούς τρόπους χρήσης που 
τεκμηριώνονται από τις υποκείμενες τάσεις 
χρήσης φωνητικών κλήσεων, δεδομένων 
και SMS σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και 
την εξέλιξη των προσδοκιών όσον αφορά 
τη συγκεκριμένη ασύρματη κατανάλωση 
δεδομένων.

μέρους των παρόχων περιαγωγής των εν 
λόγω ορίων εύλογης χρήσης και να 
διασφαλίζουν ότι ορίζονται επακριβώς 
βάσει ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις 
συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και 
διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με 
τα προαναφερθέντα, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σχετική καθοδήγηση του 
BEREC. Στην καθοδήγηση του, ο BEREC 
πρέπει, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, να εντοπίζει 
διάφορου χαρακτηριστικούς τρόπους 
χρήσης που τεκμηριώνονται από τις 
υποκείμενες τάσεις χρήσης φωνητικών 
κλήσεων, δεδομένων και SMS σε επίπεδο 
Ένωσης, καθώς και την εξέλιξη των 
προσδοκιών όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
ασύρματη κατανάλωση δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 305
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Παρόλο που ο κανονισμός 
περιαγωγής ΙΙΙ με τα διαρθρωτικά του 
μέτρα θα επιβάλλει περισσότερο 
ανταγωνισμό στην αγορά, δεν αναμένεται 
ότι αφ' εαυτού θα δημιουργήσει μια 
κατάσταση στην οποία οι πελάτες θα 
μπορούν άφοβα να συνεχίσουν την 
συμπεριφορά τους ως καταναλωτές στο 
κράτος μέλος προέλευσης και όταν 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό, έτσι ώστε να 
καταργηθούν πλήρως τα τέλη περιαγωγής 
στην Ευρώπη. Συνεπώς, το άρθρο 37, 
έχοντας ως θεμέλιο τον κανονισμό για την 
περιαγωγή, παρέχει περαιτέρω κίνητρα 
στους φορείς εκμετάλλευσης για την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής στο 



AM\1012835EL.doc 147/238 PE524.835v01-00

EL

επίπεδο των τιμών της εγχώριας αγοράς. 
Με την πρόταση τροποποιούνται τα 
ανώτατα όρια χονδρικής για υπηρεσίες 
περιαγωγής που ισχύουν από 1η Ιουλίου 
2014 και θεσπίζεται περαιτέρω μείωση 
των ανώτατων ορίων χονδρικής για 
υπηρεσίες περιαγωγής για την 1η Ιουλίου 
2015 κατά τρόπο που να επιτρέπει σε 
όλους του εγχώριους παρόχους να 
ενσωματώσουν το κόστος χονδρικής για 
υπηρεσίες περιαγωγής στην εσωτερική 
κοστολόγηση και να θεσπίσουν σταδιακά 
υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδα τιμών 
της εγχώριας αγοράς από 1η Ιουλίου 
2014. Το προτεινόμενο καθεστώς έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μετακυλήσει τις 
μειωμένες τιμές χονδρικής για υπηρεσίες 
περιαγωγής στους καταναλωτές μέσω της 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στα 
επίπεδα τιμών της εγχώριας αγοράς, υπό 
όρους που εξασφαλίζουν ότι η περιαγωγή 
καλύπτει ολόκληρη την Ένωση και ότι οι 
καταναλωτές ανά την Ένωση 
επωφελούνται δεόντως από τις εν λόγω 
προσφορές. Ταυτόχρονα, η πρόταση 
εξασφαλίζει την αναγκαία ισορροπία που 
θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης 
να προσαρμόσουν τις προσφορές λιανικής 
και να εξασφαλίσουν σταδιακά ότι όλοι οι 
πελάτες τους θα επωφελούνται από αυτές. 
Χωρίς την προτεινόμενη μείωση τιμών 
χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής δεν 
θεωρείται ρεαλιστικό να αναμένεται ότι 
κάποιος φορέας εκμετάλλευσης θα είναι 
ικανός να παρέχει περιαγωγή σε επίπεδα 
τιμών της εγχώριας αγοράς σε ολόκληρη 
την Ένωση στο προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επιτρέπει από 1η Ιουλίου 2014 την εμφάνιση προσφορών λιανικής για 
υπηρεσίες περιαγωγής «τύπου εσωτερικού» (like at home) και επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής «τύπου εσωτερικού» σε όλους του χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ από 1η 
Ιουλίου 2015.
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Τροπολογία 306
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Σε συνεργασία με την Επιτροπή, ο 
BEREC πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση ότι κάθε σταδιακή 
κατάργηση των τελών περιαγωγής 
λιανικής δεν οδηγεί σε αύξηση των τιμών 
στις εγχώριες αγορές.

Or. en

Τροπολογία 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Επιπλέον, η σημαντική μείωση των 
τελών τερματισμού των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά το πρόσφατο παρελθόν 
πρέπει πλέον να επιτρέψει την κατάργηση 
των πρόσθετων τελών περιαγωγής για τις 
εισερχόμενες κλήσεις.

(76) Για την εξασφάλιση σαφήνειας και 
ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να οριστεί 
καταληκτική ημερομηνία για τη 
σταδιακή κατάργηση των τελών 
περιαγωγής λιανικής η μείωση των 
οποίων ξεκίνησε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 717/2007. Πριν την εν λόγω τελική 
κατάργηση των τελών λιανικής, πρέπει να 
μειωθούν περαιτέρω οι τιμές χονδρικής 
ενώ τα τέλη τερματισμού των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας πρέπει να 
εναρμονιστούν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να 
επιτραπούν πραγματικά ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τους φορείς 
εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη η μέση εγχώρια τιμή κυμαίνεται κάτω των 0,05 ευρώ. Η διατήρηση της 
τιμής χονδρικής για περιαγωγή φωνητικών κλήσεων στο σημερινό επίπεδο των 0,05 ευρώ μετά 
την 1/07/2016, όταν οι φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να χρεώνουν τους πελάτες περιαγωγής το 
ίδιο όπως και τους εγχώριους πελάτες, θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. 
Εφόσον, μετά την 1η Ιουλίου 2016, οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας θα 
ανταγωνίζονται σε μια ευρωπαϊκή αγορά, τα τέλη τερματισμού των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας πρέπει να εναρμονιστούν, προκειμένου να υπάρξουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
για όλες τις εταιρείες.

Τροπολογία 308
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Επιπλέον, η σημαντική μείωση των 
τελών τερματισμού των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά το πρόσφατο παρελθόν 
πρέπει πλέον να επιτρέψει την κατάργηση 
των πρόσθετων τελών περιαγωγής για τις 
εισερχόμενες κλήσεις.

(76) Επιπλέον, ενώ ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν μειώσει δραστικά τα τέλη 
τερματισμού των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, το επίπεδο των τελών 
τερματισμού των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας εξακολουθεί να ποικίλλει σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών 
και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να 
χρειαστεί μελλοντική δεσμευτική 
νομοθεσία. 

Or. en

Τροπολογία 309
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η στρατηγική ηγετική 
θέση του BEREC, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο του BEREC πρέπει να 

(77) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η στρατηγική ηγετική 
θέση του BEREC, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο του BEREC πρέπει να 
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εκπροσωπείται από πρόεδρο πλήρους 
απασχόλησης που διορίζεται από το 
ρυθμιστικό συμβούλιο, με βάση τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και των ίδιων των αγορών, 
καθώς και την πείρα σε σχέση με την 
εποπτεία και ρύθμιση, μετά από ανοικτή 
διαδικασία επιλογής που οργανώνει και 
διαχειρίζεται το ρυθμιστικό συμβούλιο με 
την υποστήριξη της Επιτροπής. Για τον 
διορισμό του πρώτου πρόεδρου του 
ρυθμιστικού συμβουλίου, η Επιτροπή 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταρτίσει 
κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων με 
βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις 
γνώσεις για τους συμμετέχοντες στις 
αγορές ηλεκτρονικών υπηρεσιών και για 
τις ίδιες τις αγορές, καθώς και την πείρα σε 
σχέση με την εποπτεία και ρύθμιση. Για 
τους μεταγενέστερους διορισμούς, η 
δυνατότητα κατάρτισης καταλόγου των 
επικρατέστερων υποψηφίων από την 
Επιτροπή θα επανεξεταστεί σε έκθεση που 
θα συνταχθεί δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Συνεπώς, η υπηρεσία του 
BEREC πρέπει να περιλαμβάνει τον 
πρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου, την 
επιτροπή διαχείρισης και έναν διευθυντή 
διοίκησης.

εκπροσωπείται από πρόεδρο πλήρους 
απασχόλησης που διορίζεται από το 
ρυθμιστικό συμβούλιο, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα με βάση τα προσόντα, 
τις ικανότητες, τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και των ίδιων των αγορών, 
καθώς και την πείρα σε σχέση με την 
εποπτεία και ρύθμιση, μετά από ανοικτή 
διαδικασία επιλογής που οργανώνει και 
διαχειρίζεται το ρυθμιστικό συμβούλιο με 
την υποστήριξη της Επιτροπής. Για τον 
διορισμό του πρώτου πρόεδρου του 
ρυθμιστικού συμβουλίου, η Επιτροπή 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταρτίσει 
κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων με 
βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις 
γνώσεις για τους συμμετέχοντες στις 
αγορές ηλεκτρονικών υπηρεσιών και για 
τις ίδιες τις αγορές, καθώς και την πείρα σε 
σχέση με την εποπτεία και ρύθμιση. Για 
τους μεταγενέστερους διορισμούς, η 
δυνατότητα κατάρτισης καταλόγου των 
επικρατέστερων υποψηφίων από την
Επιτροπή θα επανεξεταστεί σε έκθεση που 
θα συνταχθεί δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Συνεπώς, η υπηρεσία του 
BEREC πρέπει να περιλαμβάνει τον 
πρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου, την 
επιτροπή διαχείρισης και έναν διευθυντή 
διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 310
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι πάροχοι υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το 
δικαίωμα, την ικανότητα και το κίνητρο να 
αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να 

α) οι πάροχοι υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το 
δικαίωμα, την ικανότητα και το κίνητρο να 
αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να 
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εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους και να 
παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον 
τόπο που είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση ή βρίσκονται οι πελάτες τους 
στην Ένωση,

εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους και να 
παρέχουν διαλειτουργικές υπηρεσίες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες να 
βασίζονται σε τυποποιημένα και ανοιχτά 
δεδομένα και μορφές, ανεξάρτητα από τον 
τόπο που είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση ή βρίσκονται οι πελάτες τους 
στην Ένωση,

Or. it

Τροπολογία 311
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι πάροχοι υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το 
δικαίωμα, την ικανότητα και το κίνητρο να 
αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να 
εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους και να 
παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον 
τόπο που είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση ή βρίσκονται οι πελάτες τους 
στην Ένωση,

α) οι πάροχοι υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το 
δικαίωμα, την ικανότητα και το κίνητρο να 
αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να 
εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους σε 
διασυνοριακή και πανευρωπαϊκή κλίμακα 
και να παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα 
από τον τόπο που είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση ή βρίσκονται οι πελάτες τους 
στην Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 312
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν το 
δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκτούν 
πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ασφαλείς 
και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

β) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν το 
δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκτούν 
πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ασφαλείς 
και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τον τόπο 
παροχής τους εντός της Ένωσης, χωρίς να 
παρεμποδίζονται από διασυνοριακούς 
περιορισμούς ή αδικαιολόγητες πρόσθετες 
δαπάνες.

επικοινωνιών, με κοινούς κανόνες για τη 
διασφάλιση υψηλών προτύπων όσον 
αφορά την προστασία, τον σεβασμό του 
απορρήτου και την ασφάλεια των 
προσωπικών τους δεδομένων, ανεξάρτητα 
από τον τόπο παροχής τους εντός της 
Ένωσης, χωρίς να παρεμποδίζονται από 
διασυνοριακούς περιορισμούς ή 
αδικαιολόγητες πρόσθετες δαπάνες.

Or. it

Τροπολογία 313
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) με σκοπό να αντιμετωπιστεί η 
σταδιακή κατάργηση των επιβαρύνσεων 
για τις επικοινωνίες περιαγωγής στο 
εσωτερικό της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 314
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διασφαλίζουν απλοποιημένους, 
προβλέψιμους και συγκλίνοντες 
κανονιστικούς όρους σχετικά με βασικές 
διοικητικές και εμπορικές παραμέτρους, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
αναλογικότητα των επιμέρους 
υποχρεώσεων που μπορούν να 
επιβάλλονται σύμφωνα με την ανάλυση 
της αγοράς·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 315
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να προάγουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό 
εντός της ενιαίας αγοράς και τη γενική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και να 
μειώνουν την τομεακή ρύθμιση της αγοράς 
ανάλογα με τη δυνατότητα και τον χρόνο 
επίτευξης των εν λόγω στόχων·

β) να προάγουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό 
εντός της ενιαίας αγοράς και να μειώνουν 
την τομεακή ρύθμιση της αγοράς ανάλογα 
με τη δυνατότητα και τον χρόνο επίτευξης 
των εν λόγω στόχων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός νέου στόχου, ήτοι της προώθησης της γενικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, 
αυξάνει τη νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 316
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να προάγουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό 
εντός της ενιαίας αγοράς και τη γενική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και να 
μειώνουν την τομεακή ρύθμιση της αγοράς 
ανάλογα με τη δυνατότητα και τον χρόνο 
επίτευξης των εν λόγω στόχων·

β) να προάγουν τη γενική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και να 
μειώνουν την τομεακή ρύθμιση της αγοράς 
σε σχέση με την επίτευξη βιώσιμου 
ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διευκολύνουν την καινοτόμο παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

δ) να διευκολύνουν την καινοτόμο παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέσω π.χ. 
των ανοιχτών δεδομένων (open data), σε 
τυποποιημένα και διαλειτουργικά 
μορφότυπα που βρίσκονται στα χέρια των 
ίδιων των φορέων εκμετάλλευσης σε 
ομαδοποιημένη μορφή και δεν 
διατίθενται στους μεμονωμένους 
χρήστες, προκειμένου να δοθεί ώθηση 
στην ανάδειξη νέων υπηρεσιών και 
εφαρμογών προστιθέμενης αξίας με 
στόχο, για παράδειγμα, την αξιοποίηση 
των έξυπνων πόλεων, σύμφωνα με τους 
στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για 
την Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 318
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διευκολύνουν την καινοτόμο παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

δ) να διευκολύνουν τόσο την καινοτόμο 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όσο 
και την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, λαμβάνοντας 
υπόψη ιδιαιτέρως τη συμβολή και τις 
ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
καθώς και των φορέων εκμετάλλευσης 
του μη κερδοσκοπικού τομέα που 
παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο

Or. en
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Τροπολογία 319
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διευκολύνουν την καινοτόμο παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

δ) να διευκολύνουν την καινοτόμο παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την 
οικονομικά προσιτή πρόσβαση στις 
ευρυζωνικές συνδέσεις·

Or. es

Τροπολογία 320
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να προάγουν τον βιώσιμο 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
και να διασφαλίζουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 
ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά 
τηρώντας τους κανόνες και τους 
κανονισμούς·

Or. en

Τροπολογία 321
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) να διασφαλίζουν απλοποιημένους, 



PE524.835v01-00 156/238 AM\1012835EL.doc

EL

προβλέψιμους και συγκλίνοντες 
κανονιστικούς όρους σχετικά με βασικές 
διοικητικές και εμπορικές παραμέτρους, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
αναλογικότητα των επιμέρους 
υποχρεώσεων που μπορούν να 
επιβάλλονται σύμφωνα με την ανάλυση 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να διασφαλίζουν ότι κάθε κίνηση στο 
διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς 
διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, 
ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον 
παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το 
μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 323
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να διασφαλίζουν ενιαίους όρους 
πρόσβασης και ανταγωνισμού μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και των παρόχων 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας.

Or. de
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Τροπολογία 324
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να εξασφαλίζουν ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και των παρόχων υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την ολοένα μεγαλύτερη σύγκλιση, πρέπει να εξασφαλισθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων ρυθμιζόμενων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των 
παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου.

Τροπολογία 325
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. να καταρτίσουν κοινό νομικό πλαίσιο 
τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και για 
τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Or. de

Τροπολογία 326
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια ενιαία ενωσιακή άδεια για τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·

α) τη θέσπιση ενιαίου τυποποιημένου 
εντύπου κοινοποίησης σε επίπεδο 
Ένωσης στο οποίο θα παρέχονται, για 
κάθε κράτος μέλος, όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
αδειοδότησης·

Or. ro

Τροπολογία 327
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περαιτέρω σύγκλιση των κανονιστικών 
όρων όσον αφορά την αναγκαιότητα και 
την αναλογικότητα των διορθωτικών 
μέτρων που επιβάλλονται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στους ευρωπαϊκούς
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

β) περαιτέρω σύγκλιση των κανονιστικών 
όρων όσον αφορά την αναγκαιότητα και 
την αναλογικότητα των διορθωτικών 
μέτρων που επιβάλλονται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Or. ro

Τροπολογία 328
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη σταδιακή κατάργηση των 
αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων για τις 
ενδοενωσιακές επικοινωνίες και τις 
επικοινωνίες περιαγωγής εντός της 
Ένωσης.

στ) τη σταδιακή κατάργηση των 
επικοινωνιών περιαγωγής εντός της 
Ένωσης.

Or. pt
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Τροπολογία 329
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση»: το 
νομικό πλαίσιο που ισχύει για έναν 
ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
βάσει της γενικής αδειοδότησης στο 
κράτος μέλος της έδρας και σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 330
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «κράτος μέλος της έδρας»: το κράτος 
μέλος όπου έχει την κύρια εγκατάστασή 
του ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 331
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος 
εγκατάστασης στο κράτος μέλος στο 
οποίο λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις 

διαγράφεται
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ως προς τις επενδύσεις και τον τρόπο 
παροχής υπηρεσιών ή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση·

Or. ro

Τροπολογία 332
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις και 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
σύμφωνα με την απόφαση 676/2002/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου27, μέσω του καθορισμού μιας 
πρωταρχικής χρήσης, και το οποίο 
χρησιμεύει για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

__________________ __________________
27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. de
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Τροπολογία 333
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις και 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
οδηγία 2002/21/ΕΚ και σύμφωνα με την 
απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, μέσω 
του καθορισμού μιας πρωταρχικής 
χρήσης, και το οποίο χρησιμεύει για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
εκτός των ραδιοτηλεοπτικών·

__________________ __________________
27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. de

Τροπολογία 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
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διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

διαθεσιμότητας, αποτελεσματικότητας 
και πρωταρχικής χρήσης έχουν 
εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ, και 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου27, και το οποίο χρησιμεύει για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
εκτός των ραδιοτηλεοπτικών·

__________________ __________________
27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 335
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας, αποτελεσματικότητας και 
βασικής χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 
2002/21/ΕΚ καθώς και με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

__________________ __________________
27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις και 
διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 
2002/21/ΕΚ και σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

__________________ __________________
27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 337
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία
2002/21/ΕΚ καθώς και την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

__________________ __________________
27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

27 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

Or. de

Τροπολογία 338
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) «σημείο ασύρματης πρόσβασης μικρής 
έκτασης»: εξοπλισμός ασύρματης 
πρόσβασης σε δίκτυο χαμηλής ισχύος 
μικρού μεγέθους που λειτουργεί σε μικρή 
εμβέλεια, ο οποίος μπορεί ή όχι να είναι 

9) «σημείο ασύρματης πρόσβασης μικρής 
έκτασης»: εξοπλισμός ασύρματης 
πρόσβασης σε δίκτυο χαμηλής ισχύος 
μικρού μεγέθους που λειτουργεί σε μικρή 
εμβέλεια, χρησιμοποιώντας 
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μέρος ενός δημόσιου επίγειου δικτύου 
κινητών επικοινωνιών και να είναι 
εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες 
κεραίες περιορισμένης οπτικής ενόχλησης, 
γεγονός που καθιστά δυνατή την ασύρματη 
πρόσβαση του κοινού σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα 
από την τοπολογία του υφιστάμενου 
δικτύου·

αδειοδοτημένο ραδιοφάσμα ή συνδυασμό 
αδειοδοτημένου και εξαιρουμένου από 
την αδειοδότηση ραδιοφάσματος, ο 
οποίος μπορεί ή όχι να είναι μέρος ενός 
δημόσιου επίγειου δικτύου κινητών 
επικοινωνιών και να είναι εξοπλισμένος με 
μία ή περισσότερες κεραίες περιορισμένης 
οπτικής ενόχλησης, γεγονός που καθιστά 
δυνατή την ασύρματη πρόσβαση του 
κοινού σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ανεξάρτητα από την 
τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 339
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) «ασύρματο τοπικό δίκτυο» (RLAN): 
σύστημα ασύρματης πρόσβασης χαμηλής 
ισχύος, το οποίο λειτουργεί σε μικρή 
εμβέλεια, με χαμηλό κίνδυνο παρεμβολών 
με άλλα τέτοια συστήματα που έχουν 
εγκατασταθεί σε μικρή απόσταση από 
άλλους χρήστες, χρησιμοποιώντας 
ραδιοφάσμα σε μη αποκλειστική βάση, 
για το οποίο οι προϋποθέσεις 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης είναι εναρμονισμένες για τέτοια 
χρήση σε ενωσιακό επίπεδο·

10) «ασύρματο τοπικό δίκτυο» (RLAN): 
σύστημα ασύρματης πρόσβασης χαμηλής 
ισχύος, το οποίο λειτουργεί σε μικρή 
εμβέλεια, με χαμηλό κίνδυνο παρεμβολών 
με άλλα τέτοια συστήματα που έχουν 
εγκατασταθεί σε μικρή απόσταση από 
άλλους χρήστες, χρησιμοποιώντας 
ραδιοφάσμα που εξαιρείται από την 
αδειοδότηση, για το οποίο οι 
προϋποθέσεις διαθεσιμότητας και 
αποτελεσματικής χρήσης είναι 
εναρμονισμένες για τέτοια χρήση σε 
ενωσιακό επίπεδο, με την επιφύλαξη του 
καθεστώτος εξαίρεσης από την 
αδειοδότηση το οποίο δεν περιλαμβάνει 
δικαιώματα κανονιστικής προστασίας 
ούτε δικαιώματα που να προκαλούν 
επιζήμιες παρεμβάσεις σε αδειοδοτημένα 
συστήματα ραδιομετάδοσης στη ζώνη ή 
σε γειτονικές ζώνες·

Or. en
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Τροπολογία 340
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a) «αρχή της βέλτιστης προσπάθειας»: 
η εξασφάλιση της διεκπεραίωσης των 
αιτημάτων διαβίβασης δεδομένων 
σύμφωνα με τη χρονική σειρά παραλαβής 
τους, το συντομότερο δυνατό και 
ανεξαρτήτως περιεχομένου, υπηρεσίας, 
εφαρμογής, προέλευσης ή προορισμού·

Or. de

Τροπολογία 341
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «προϊόν συνδετικότητας 
διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών 
(ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο 
κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν 
μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός 
σημείου διασύνδεσης και ενός ή 
περισσότερων τερματικών σημείων του 
σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί 
καθορισμένα επίπεδα διατερματικής 
απόδοσης δικτύου για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση 
μιας συγκεκριμένης εγγυημένης 
ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται 
από συγκεκριμένες παραμέτρους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «προϊόν συνδετικότητας 
διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών 
(ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο 
κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν 
μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός 
σημείου διασύνδεσης και ενός ή 
περισσότερων τερματικών σημείων του 
σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί 
καθορισμένα επίπεδα διατερματικής 
απόδοσης δικτύου για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση 
μιας συγκεκριμένης εγγυημένης 
ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται 
από συγκεκριμένες παραμέτρους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 343
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «προϊόν συνδετικότητας 
διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών 
(ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο 
κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν 
μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός 
σημείου διασύνδεσης και ενός ή 
περισσότερων τερματικών σημείων του 
σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί 

διαγράφεται
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καθορισμένα επίπεδα διατερματικής 
απόδοσης δικτύου για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση 
μιας συγκεκριμένης εγγυημένης 
ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται 
από συγκεκριμένες παραμέτρους·

Or. en

Τροπολογία 344
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «προϊόν συνδετικότητας 
διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών 
(ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο 
κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν 
μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός 
σημείου διασύνδεσης και ενός ή 
περισσότερων τερματικών σημείων του 
σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί 
καθορισμένα επίπεδα διατερματικής 
απόδοσης δικτύου για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση 
μιας συγκεκριμένης εγγυημένης 
ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται 
από συγκεκριμένες παραμέτρους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 345
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12a) «αιτιολογημένη διαχείριση της 
κίνησης δεδομένων»: επιτρέπεται κατά 
παρέκκλιση από την αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας εάν συντρέχουν τεχνικοί 
λόγοι που την επιβάλλουν και εφόσον 
είναι σύμφωνη με τις γενικές αρχές της 
αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της 
εξασφάλισης της απόδοσης, της 
αμεροληψίας και της διαφάνειας, καθώς 
και με τις περαιτέρω προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού·

Or. de

Τροπολογία 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α) «δικτυακή ουδετερότητα»: η αρχή 
ότι κάθε κίνηση στο διαδίκτυο 
αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς 
διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, 
ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον 
παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το 
μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 347
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 



PE524.835v01-00 170/238 AM\1012835EL.doc

EL

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου·

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου· τα κράτη μέλη ορίζουν 
κατάλληλες ελάχιστες απαιτήσεις σε 
σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι οποίες 
πρέπει να εξελίσσονται διαρκώς 
παράλληλα με την πορεία της 
τεχνολογικής προόδου· μια υπηρεσία 
πρόσβασης στο διαδίκτυο προσφέρει 
στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν κάθε διαδικτυακή 
εφαρμογή σύμφωνα με την αρχή της 
βέλτιστης προσπάθειας· ως μοναδική 
παρέκκλιση από αυτό επιτρέπεται η 
ανάλογη και αιτιολογημένη διαχείριση 
της κίνησης των δεδομένων εφόσον 
πληρούνται οι σαφώς διατυπωμένες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της·

Or. de

Τροπολογία 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου·

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο ανοικτό 
διαδίκτυο»: υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμη στο κοινό, που 
παρέχει σύνδεση με το διαδίκτυο σε 
επίπεδο ποιότητας το οποίο 
αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας και, ως εκ τούτου, επιτρέπει 
τη συνδετικότητα μεταξύ όλων των 
καταληκτικών σημείων που συνδέονται με 
το διαδίκτυο, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δικτύου και 
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χωρίς περιορισμούς ως προς το νομικό 
περιεχόμενο που ανταλλάσσεται. 
Επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να 
εκτελούν οποιαδήποτε εφαρμογή, 
αξιοποιώντας τη λειτουργία ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας του διαδικτύου. Η υπηρεσία 
απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο 
βασίζεται στην αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας, ενώ οι μόνες επιτρεπόμενες 
εξαιρέσεις είναι αναλογικά τεχνικά μέτρα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας ή η 
εφαρμογή δικαστικής απόφασης·

Or. en

Τροπολογία 349
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου·

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου. Προσφέρει στους τελικούς 
χρήστες τη δυνατότητα εκτέλεσης
εφαρμογών βάσει ενός δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 
αρχής της «βέλτιστης προσπάθειας»·

Or. fr

Τροπολογία 350
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου·

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου· Επιτρέπει στους τελικούς 
χρήστες να εκτελούν οποιαδήποτε 
εφαρμογή, αξιοποιώντας το δίκτυο 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας του 
διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 351
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου·

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, με αυτόν τον τρόπο, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων του 
διαδικτύου, ανεξάρτητα από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 352
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου·

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 
με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου ή τα χρησιμοποιούμενα μέσα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω διευκρίνιση σε σχέση με τα διάφορα μέσα.

Τροπολογία 353
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχεται και υπόκειται σε 
εκμετάλλευση μόνο στο πλαίσιο κλειστών 
ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών και 
δεν διατίθεται στην αγορά ούτε 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του 
διαδικτύου ούτε είναι ταυτόσημη από 
λειτουργική άποψη με το ανοιχτό 
διαδίκτυο ως προς τα περιεχόμενα, τις 
εφαρμογές ή τις υπηρεσίες του. Μια 
εξειδικευμένη υπηρεσία επιτρέπεται 
μόνον όταν υφίσταται αποδεδειγμένα 
τεχνική και πρακτική ανάγκη για αυτήν, 
η οποία υπερβαίνει τα ατομικά 
οικονομικά συμφέροντα, με σκοπό τη 
δυνατότητα παροχής κρίσιμων 
εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και σε 
ορισμένη ποιότητα. Χαρακτηρίζεται από 
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σαφώς καθορισμένες και εγγυημένες 
παραμέτρους ποιότητας προσαρμοσμένες 
στην εκάστοτε υπηρεσία, που υπόκεινται 
σε αδιατάρακτη διατερματική διαχείριση 
από τον πάροχο της εξειδικευμένης 
υπηρεσίας έως τον τελικό βρόχο. Μια 
εξειδικευμένη υπηρεσία δεν επιτρέπεται 
να περιορίζεται σε ένα ελεγχόμενο από 
τον πάροχο των υπηρεσιών σημείο 
τερματισμού·

Or. de

Τροπολογία 354
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
λειτουργεί εντός κλειστών δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τη χρήση 
του πρωτοκόλλου του Ίντερνετ με 
αυστηρό έλεγχο εισαγωγής και η οποία 
δεν διατίθεται στην αγορά ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο ούτε λειτουργεί με 
παρόμοιο τρόπο με υπηρεσίες που 
διατίθενται μέσω της δημόσιας υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του ορισμού του BEREC, ο οποίος επισημαίνει την ιδέα ότι μια εξειδικευμένη υπηρεσία 
δεν μπορεί να λειτουργεί στο διαδίκτυο βάσει της βέλτιστης προσπάθειας αλλά πρέπει να 
εκτελείται χωριστά από αυτό, δηλαδή εντός «κλειστού δικτύου με αυστηρό έλεγχο εισαγωγής». 
Επιπλέον, μια εξειδικευμένη υπηρεσία δεν πρέπει να αναπαράγει οποιαδήποτε ήδη υφιστάμενη 
υπηρεσία στο διαδίκτυο, ειδάλλως θα καταστρατηγούσε απλώς τη δικτυακή ουδετερότητα.
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Τροπολογία 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
λειτουργεί εντός κλειστών δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τη χρήση 
του πρωτοκόλλου του ΄Ιντερνετ με 
αυστηρό έλεγχο εισαγωγής και η οποία 
δεν διατίθεται στην αγορά ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο ούτε λειτουργεί με 
παρόμοιο τρόπο με υπηρεσίες που 
διατίθενται μέσω της δημόσιας υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 356
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
λειτουργεί εντός κλειστών δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τη χρήση 
του πρωτοκόλλου του Ίντερνετ με 
αυστηρό έλεγχο εισαγωγής και η οποία 
δεν διατίθεται στην αγορά ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο ούτε λειτουργεί με 
παρόμοιο τρόπο με υπηρεσίες που 
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αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

διατίθενται μέσω της δημόσιας υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχεται και λειτουργεί 
εντός κλειστών δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με τη χρήση του 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ, βασιζόμενη 
σε αυστηρό έλεγχο εισαγωγής και η οποία 
δεν διατίθεται στην αγορά ούτε 
χρησιμοποιείται ευρέως ως υποκατάστατο 
της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 358
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
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υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία διατίθεται και 
υπόκειται σε εκμετάλλευση σε κλειστά 
ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνιών με 
χρήση του δικτυακού πρωτοκόλλου· τα 
δίκτυα αυτά υπόκεινται σε αυστηρό 
έλεγχο εισόδου· μια εξειδικευμένη 
υπηρεσία δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της 
υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. de

Τροπολογία 359
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία με τη χρήση του πρωτοκόλλου 
του Ίντερνετ που παρέχει σε έναν 
προκαθορισμένο αριθμό μερών βέλτιστη 
πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται με τη χρήση 
της διαχείρισης της κυκλοφορίας 
προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκή 
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και η 
οποία δεν διατίθεται στην αγορά ούτε 
χρησιμοποιείται ευρέως ως υποκατάστατο 
της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο διατερματικός έλεγχος των εξειδικευμένων υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι πάντοτε 
τεχνικά εφικτός ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην είναι καν σκόπιμος, καθώς θα μπορούσε 
να βελτιστοποιηθεί, για παράδειγμα, μόνο ένα μέρος της διαδρομής μετάδοσης. Επίσης, δεν 
είναι σαφές εάν ένας πλήρης διατερματικός έλεγχος είναι εφικτός για συνδέσεις δεδομένων 
κινητής τηλεφωνίας Επιπλέον, έχει αναφερθεί ρητά ότι η βελτιστοποιημένη πρόσβαση 
περιλαμβάνει, όπως είναι φυσικό, τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Τροπολογία 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, ή χρήσης αυτών, προκειμένου να 
διασφαλιστούν επαρκή χαρακτηριστικά 
σε διατερματική βάση. Μια εξειδικευμένη 
υπηρεσία λειτουργεί εντός κλειστών 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
έτσι διαχωρίζεται σαφώς από τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
δεν διατίθεται στην αγορά ούτε 
χρησιμοποιείται ευρέως ως υποκατάστατο 
της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 361
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχει 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή 
υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό αυτών, η 
οποία υπόκειται σε έλεγχο εισαγωγής και 
της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
ελέγχονται με διαχείριση της 
κυκλοφορίας προκειμένου να 
διασφαλιστούν επαρκή χαρακτηριστικά 
της υπηρεσίας ή παρέχει τη δυνατότητα 
αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από 
ένα καθορισμένο αριθμό συμβαλλόμενων 
μερών ή τελικών σημείων, και η οποία δεν 
διατίθεται στην αγορά ούτε 
χρησιμοποιείται ευρέως ως υποκατάστατο 
της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 362
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, με καθορισμένη ποιότητα 
υπηρεσιών ή αποκλειστική 
χωρητικότητα, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 363
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση Εναρμόνιση και απλούστευση των 
κανονισμών αδειοδότησης

Or. ro

Τροπολογία 364
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα να παρέχει δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασκεί τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την παροχή 
των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών σε 
κάθε κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί 
δυνάμει ενιαίας ενωσιακής άδειας, η 
οποία υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις 
κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 4.

1. Κάθε πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με έδρα εντός Ένωσης έχει 
το δικαίωμα να παρέχει δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
ασκεί τα δικαιώματα που συνδέονται με 
την παροχή των εν λόγω δικτύων και 
υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος στο 
οποίο λειτουργεί.

Or. en

Τροπολογία 365
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα να παρέχει δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασκεί τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την παροχή 
των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών σε 
κάθε κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί 
δυνάμει ενιαίας ενωσιακής άδειας, η 
οποία υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις 
κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 4.

1. Ένας πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει το δικαίωμα να παρέχει 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να ασκεί τα δικαιώματα που 
συνδέονται με την παροχή των εν λόγω 
δικτύων και υπηρεσιών σε κάθε κράτος 
μέλος στο οποίο λειτουργεί δυνάμει του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2009/140/ΕΚ, βάσει κοινοποίησης σε 
κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η 
κοινοποίηση πραγματοποιείται με την 
υποβολή ενός ενιαίου σε επίπεδο Ένωσης 
εντύπου κοινοποίησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.

Or. ro

Τροπολογία 366
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών υπόκειται στους κανόνες και 
τους όρους που ισχύουν σε κάθε οικείο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό και 
με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 531/2012.

2. Ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών υπόκειται στους κανόνες και 
τους όρους που ισχύουν σε κάθε οικείο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 367
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ, ένας ευρωπαϊκός 
πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μπορεί να υπόκειται στην καταβολή των 
διοικητικών επιβαρύνσεων που ισχύουν 
στο κράτος μέλος υποδοχής μόνον εάν 
στο εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί 
ετήσιο κύκλο εργασιών για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος 
υπερβαίνει το 0,5% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των εθνικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Για την επιβολή των 
επιβαρύνσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο κύκλος εργασιών για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο οικείο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 368
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ, ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής 
των συνεισφορών που επιβάλλονται για 
τον επιμερισμό του καθαρού κόστους των 
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας στο 
κράτος μέλος υποδοχής, μόνον εάν στο εν 
λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί ετήσιο 
κύκλο εργασιών για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος 
υπερβαίνει το 3% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των εθνικών ηλεκτρονικών 

διαγράφεται
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επικοινωνιών. Για την επιβολή των 
συνεισφορών αυτών λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο κύκλος εργασιών στο οικείο 
κράτος μέλος.

Or. ro

Τροπολογία 369
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει δικαίωμα 
σε ίση μεταχείριση από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων κρατών 
μελών σε αντικειμενικά ισοδύναμες 
καταστάσεις.

5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αντιμετωπίζουν τους παρόχους
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισότιμα, σε 
παρόμοιες καταστάσεις, ανεξάρτητα από 
το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι.

Or. en

Τροπολογία 370
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει δικαίωμα 
σε ίση μεταχείριση από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων κρατών 
μελών σε αντικειμενικά ισοδύναμες 
καταστάσεις.

5. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
έχουν δικαίωμα σε ίση μεταχείριση από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων 
κρατών μελών σε αντικειμενικά 
ισοδύναμες καταστάσεις.

Or. ro
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Τροπολογία 371
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
επιχειρήσεων στην οποία εμπλέκεται 
ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σχετικά με υποχρεώσεις 
που ισχύουν βάσει των οδηγιών 
2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 
2002/22/EΚ, του παρόντος κανονισμού ή 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. 531/2012 σε 
κράτος μέλος υποδοχής, ο ευρωπαϊκός 
πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δύναται να συμβουλευτεί την αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 
έδρας, η οποία δύναται να γνωμοδοτήσει 
με σκοπό τη διασφάλιση συνεπών 
κανονιστικών πρακτικών. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της 
τη γνωμοδότηση που εκδίδεται από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους της έδρας κατά την επίλυση της 
διαφοράς.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 372
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που, κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, έχουν το δικαίωμα να 
παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

διαγράφεται
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περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
υποβάλλουν την κοινοποίηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, το αργότερο 
έως την 1η Ιουλίου 2016.

Or. ro

Τροπολογία 373
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 – Διαδικασία κοινοποίησης των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

Άρθρο 4 – Τυποποιημένο έντυπο
κοινοποίησης

Or. ro

Τροπολογία 374
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποβάλλει, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μία 
μόνο κοινοποίηση στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 
έδρας, πριν από την έναρξη 
επαγγελματικής δραστηριότητας σε 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.

1. Το αργότερο έως την 
30η Δεκεμβρίου 2014, και κατόπιν 
διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη καθώς και με τον BEREC, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον καθορισμό του τυποποιημένου 
εντύπου κοινοποίησης.

Or. ro

Τροπολογία 375
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δήλωση της 
παροχής ή της πρόθεσης έναρξης 
παροχής δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συνοδεύεται μόνο από τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

α) το όνομα του παρόχου, το νομικό 
καθεστώς και τη μορφή του, τον αριθμό 
μητρώου, όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή άλλο 
παρεμφερές δημόσιο μητρώο, τη 
γεωγραφική διεύθυνση της έδρας του, ένα 
πρόσωπο επικοινωνίας, μια σύντομη 
περιγραφή των δικτύων ή των υπηρεσιών 
που παρέχονται ή πρόκειται να 
παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της 
ταυτοποίησης του κράτους μέλους της 
έδρας·
β) το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη 
υποδοχής, όπου οι υπηρεσίες και τα 
δίκτυα παρέχονται ή πρόκειται να 
παρέχονται άμεσα ή μέσω θυγατρικών 
εταιρειών και, στην τελευταία περίπτωση, 
το όνομα, το νομικό καθεστώς και τη 
μορφή του, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον 
αριθμό μητρώου, όταν ο πάροχος 
υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος σε 
εμπορικό ή άλλο παρεμφερές δημόσιο 
μητρώο του κράτους μέλους υποδοχής, 
και το σημείο επικοινωνίας κάθε οικείας 
θυγατρικής εταιρείας καθώς και τις 
αντίστοιχες περιοχές λειτουργίας. Όταν 
μια θυγατρική εταιρεία ελέγχεται από 
κοινού από δύο ή περισσότερους 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
έδρες σε διαφορετικά κράτη μέλη, η 
θυγατρική, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, υποδεικνύει το 
σχετικό κράτος της έδρας μεταξύ εκείνων 
των μητρικών εταιρειών και 
ενημερώνεται αντιστοίχως από τη 
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μητρική εταιρεία του εν λόγω κράτους 
μέλους της έδρας.

Or. ro

Τροπολογία 376
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οποιαδήποτε μεταβολή στις 
πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 υποβάλλεται στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους της έδρας, εντός ενός μηνός μετά 
την αλλαγή. Σε περίπτωση που η 
κοινοποιηθείσα αλλαγή αφορά την 
πρόθεση παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος 
μέλος υποδοχής που δεν καλύπτεται από 
προηγούμενη κοινοποίηση, ο ευρωπαϊκός 
πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δύναται να κάνει έναρξη δραστηριότητας 
στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής μόνο 
κατόπιν κοινοποίησης.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 377
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τυχόν μη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
συνεπάγεται παραβίαση των κοινών όρων 
που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό 

διαγράφεται
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πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
κράτος μέλος της έδρας.

Or. ro

Τροπολογία 378
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους της έδρας διαβιβάζει τις 
πληροφορίες που λαμβάνει, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, καθώς και 
οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις 
πληροφορίες, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές των οικείων κρατών μελών 
υποδοχής και στην υπηρεσία του 
BEREC, εντός μίας εβδομάδας από τη 
λήψη των εν λόγω πληροφοριών ή από 
την πραγματοποίηση τυχόν αλλαγής.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 379
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατόπιν αιτήματος ευρωπαϊκού 
παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή του 
κράτους μέλους της έδρας εκδίδει 
δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ, με την οποία 
επιβεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση 
υπόκειται στην ενιαία ενωσιακή 

διαγράφεται
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αδειοδότηση.

Or. ro

Τροπολογία 380
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε 
διαφορετικά κράτη μέλη θεωρούν ότι ο 
προσδιορισμός του κράτους μέλους της 
έδρας σε μια κοινοποίηση που γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 
οποιαδήποτε τροποποίηση των 
παρεχόμενων πληροφοριών που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 δεν αντιστοιχεί πλέον στον 
τόπο της έδρας της επιχείρησης σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, παραπέμπει 
το ζήτημα στην Επιτροπή, αιτιολογώντας 
τους λόγους στους οποίους στηρίζει την 
εκτίμησή της. Αντίγραφο της 
παραπομπής κοινοποιείται στην υπηρεσία 
του BEREC προς ενημέρωση. Η 
Επιτροπή, αφού παράσχει στον οικείο 
ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή του επίμαχου κράτους 
μέλους της έδρας την ευκαιρία να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους, εκδίδει 
απόφαση για τον προσδιορισμό του 
κράτους μέλους της έδρας της εν λόγω 
επιχείρησης, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, εντός 3 μηνών από την 
παραπομπή του ζητήματος.

διαγράφεται

Or. ro
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Τροπολογία 381
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Συμμόρφωση με την ενιαία ενωσιακή 
αδειοδότηση
1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε 
σχετικού κράτους μέλους παρακολουθεί 
και διασφαλίζει, σύμφωνα με την εθνική 
της νομοθεσία για την εφαρμογή των 
διαδικασιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, ότι οι 
ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τους όρους που ισχύουν στην 
επικράτειά της, σύμφωνα με το άρθρο 3.
2. Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής διαβιβάζει στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 
έδρας κάθε σχετική πληροφορία που 
αφορά τη θέσπιση επιμέρους μέτρων 
σχετικά με κάποιον ευρωπαϊκό πάροχο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες και τους όρους που ισχύουν στην 
επικράτειά της, σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. ro

Τροπολογία 382
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται
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Or. ro

Τροπολογία 383
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Κατάργηση των τελών λιανικής

Από την 1η Ιουλίου 2015, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες 
περιαγωγής σε κανένα κράτος μέλος 
πρόσθετα τέλη σε σύγκριση με τα τέλη 
για εγχώριες υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών, για τις υποκείμενες σε 
ρύθμιση εισερχόμενες ή εξερχόμενες 
κλήσεις περιαγωγής, για τα υποκείμενα σε 
ρύθμιση εξερχόμενα μηνύματα SMS 
περιαγωγής, για τα εξερχόμενα μηνύματα 
MMS περιαγωγής ή για τις υποκείμενες 
σε ρύθμιση χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες 
δεδομένων περιαγωγής, ή οποιαδήποτε 
γενική χρέωση με σκοπό την 
ενεργοποίηση του τερματικού εξοπλισμού 
ή υπηρεσίας για χρήση στο εξωτερικό. 

Or. en

Τροπολογία 384
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Συντονισμός των εκτελεστικών μέτρων
1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 6, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
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μέλους έδρας λαμβάνει μέτρα εποπτείας ή 
εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με υπηρεσία 
ή δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ή έχει 
προκαλέσει ζημίες σε άλλο κράτος μέλος, 
με την ίδια επιμέλεια ως εάν η σχετική 
υπηρεσία ή το δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών παρεχόταν στο κράτος 
μέλος της έδρας.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
νομικά έγγραφα σχετικά με μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 
6 να μπορούν να κοινοποιηθούν στην 
επικράτειά τους.

Or. ro

Τροπολογία 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/140/ΕΚ και την απόφαση 
αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 
8α και 9 της οδηγίας 2002/21/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 386
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες· οι διατάξεις 
του ερμηνεύονται σύμφωνα με τα σχετικά 
σημεία της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ιδίως 
των άρθρων 8α και 9), καθώς και 
σύμφωνα με το πρόγραμμα πολιτικής για 
το ραδιοφάσμα.

Or. en

Τροπολογία 387
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα κατά την 
έννοια των οδηγιών 2009/140/ΕΚ και 
676/2002/ΕΚ για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων των άρθρων 8α και 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 388
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων των άρθρων 8α 
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και 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο).

Or. de

Τροπολογία 389
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες σύμφωνα με τα 
άρθρα 8α και 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 390
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τα 
άρθρα 8α και 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 391
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα.

Or. en

Τροπολογία 392
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, 
καθώς και για σκοπούς δημόσιου 
συμφέροντος, όπως η προαγωγή της 
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας 
και της πολυμορφίας των μέσων 
ενημέρωσης, για παράδειγμα μέσω της 
παροχής ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων.

Or. de

Τροπολογία 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, 
λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς 
δημόσιου συμφέροντος, όπως η 
πολιτισμική πολυμορφία και η 
πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης, 
καθώς και τα συμφέροντα όλων των 
χρηστών του ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 394
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, 
καθώς και για την επίτευξη στόχων 
γενικού ενδιαφέροντος, ιδίως στο πλαίσιο 
των πολιτικών στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 395
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας,
αλλά και συμπληρωματικά για την 
υλοποίηση σκοπών δημόσιου
συμφέροντος, ιδίως σε σχέση με την 
πολιτική για τα οπτικοακουστικά μέσα 
και τα μέσα επικοινωνίας.

Or. de

Τροπολογία 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

2. Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, ή 
να επιδιώκουν την επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος, όπως η πολιτισμική 



PE524.835v01-00 198/238 AM\1012835EL.doc

EL

πολυμορφία και η πολυμορφία των μέσων 
ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 397
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε 
σχετική γνωμοδότηση της ομάδας για την 
πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η 
οποία συστάθηκε με την απόφαση 
2002/622/ΕΚ της Επιτροπής28.

διαγράφεται

__________________
28 Απόφαση 2002/622/EΚ της Επιτροπής, 
της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 
σύσταση ομάδας για την πολιτική 
ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 
σ. 49).

Or. en

Τροπολογία 398
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε 
σχετική γνωμοδότηση της ομάδας για την 
πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2002/622/ΕΚ 

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε 
σχετική γνωμοδότηση της ομάδας για την 
πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2002/622/ΕΚ 
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της Επιτροπής28. της Επιτροπής28, καθώς επίσης τις 
υποδείξεις και τις κατευθυντήριες 
γραμμές που διατυπώνονται από τον 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC) για θέματα της αρμοδιότητάς 
του.

__________________ __________________
28 Απόφαση 2002/622/EΚ της Επιτροπής, 
της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 
σύσταση ομάδας για την πολιτική 
ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 
σ. 49).

28 Απόφαση 2002/622/EΚ της Επιτροπής, 
της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 
σύσταση ομάδας για την πολιτική 
ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 
σ. 49).

Or. it

Τροπολογία 399
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε 
σχετική γνωμοδότηση της ομάδας για την 
πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η 
οποία συστάθηκε με την απόφαση 
2002/622/ΕΚ της Επιτροπής28.

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε 
σχετική γνωμοδότηση του BEREC.

__________________ __________________
28 Απόφαση 2002/622/EΚ της Επιτροπής, 
της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 
σύσταση ομάδας για την πολιτική 
ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 
σ. 49).

Or. en

Τροπολογία 400
Catherine Trautmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών σε σχέση 

με τη μεταφορά ή τη μίσθωση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

και τη διάρκειάς τους
1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ και της εφαρμογής των 
κανόνων του ανταγωνισμού στις 
επιχειρήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές 
όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
ή μέρους του, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 8 της απόφασης αριθ. 
243/2012/ΕΕ:
α) Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 
τρέχοντα λεπτομερή στοιχεία για όλα 
αυτά τα δικαιώματα χρήσης, σε 
τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή·
β) τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
αρνηθούν τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση 
σε υπάρχοντα κάτοχο τέτοιων 
δικαιωμάτων χρήσης·
γ) στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από το σημείο β), τα κράτη μέλη μπορούν 
να αρνηθούν μια μεταβίβαση μόνο αν 
διαπιστωθεί ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος 
αδυναμίας του νέου κατόχου να 
ανταποκριθεί στους ισχύοντες όρους 
άσκησης του δικαιώματος χρήσης·
δ) στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από το σημείο β) τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να αρνηθούν μια μίσθωση αν ο 
μεταβιβάζων δεσμευτεί να τηρήσει τους 
ισχύοντες όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος χρήσης.
2. Οποιοδήποτε διοικητικό τέλος που 
επιβάλλεται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
της επεξεργασίας αίτησης για μεταβίβαση 
ή μίσθωση ραδιοφάσματος καλύπτει, στο 
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σύνολό του, μόνο τις διοικητικές 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων 
επικουρικών ενεργειών όπως η έκδοση 
νέου δικαιώματος χρήσης, στο πλαίσιο 
της επεξεργασίας της αίτησης. 
Οποιοδήποτε τέτοιο τέλος επιβάλλεται με 
τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και 
αναλογικό, ο οποίος ελαχιστοποιεί το 
πρόσθετο διοικητικό κόστος και τις 
συναφείς δαπάνες. Το άρθρο 12 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ 
εφαρμόζεται στα τέλη που επιβάλλονται 
δυνάμει της παρούσας παραγράφου.
3. Όλα τα δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος εκχωρούνται με ελάχιστη 
διάρκεια 20 ετών, και σε κάθε περίπτωση 
για διάρκεια ικανή να παράσχει κίνητρα 
για επενδύσεις και ανταγωνισμό, και να 
αποθαρρύνει την ανεπαρκή χρήση ή την 
αποθεματοποίηση του ραδιοφάσματος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν 
δικαιώματα χρήσης για αόριστο χρόνο.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
αναλογική και αμερόληπτη ανάκληση των 
δικαιωμάτων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση 
του ραδιοφάσματος, περιλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων των σκοπών διαχείρισης 
του ραδιοφάσματος· της ασφάλειας του 
κράτους· της παραβίασης της άδειας· της 
εναρμονισμένης μεταβολής της χρήσης 
μιας ζώνης· και της μη καταβολής των 
τελών.
5. Η διάρκεια όλων των υπαρχόντων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος 
παρατείνεται με την παρούσα στα 20 έτη 
από την ημερομηνία εκχώρησής τους, με 
την επιφύλαξη των άλλων όρων που 
ισχύουν σχετικά με το δικαίωμα χρήσης, 
και του δικαιώματος χρήσης αορίστου 
χρόνου.
6. Η θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 20 
ετών για τις άδειες δεν πρέπει να 
επηρεάζει τη δυνατότητα των 
ρυθμιστικών αρχών να εκδίδουν 
προσωρινές άδειες και άδειες για 
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δευτερεύουσες χρήσεις σε μια 
εναρμονισμένη ζώνη.

Or. en

Τροπολογία 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών σε σχέση 
με τη μεταφορά, τη μίσθωση ή τον 
επιμερισμό δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και τη διάρκειάς τους
1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
κανόνων του ανταγωνισμού στις 
επιχειρήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές 
όσον αφορά τη μεταβίβαση, τη μίσθωση 
ή τον επιμερισμό δικαιωμάτων χρήσης 
του ραδιοφάσματος ή μέρους του, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8 
της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ:
α) Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 
τρέχοντα λεπτομερή στοιχεία για όλα 
αυτά τα δικαιώματα χρήσης, σε 
τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή·
β) τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
αρνηθούν τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση 
σε υπάρχοντα κάτοχο τέτοιων 
δικαιωμάτων χρήσης·
γ) στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από το σημείο β), τα κράτη μέλη μπορούν 
να αρνηθούν μια μεταβίβαση μόνο αν 
διαπιστωθεί ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος 
αδυναμίας του νέου κατόχου να 
ανταποκριθεί στους ισχύοντες όρους 
άσκησης του δικαιώματος χρήσης·
δ) στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από το σημείο β) τα κράτη μέλη δεν 
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μπορούν να αρνηθούν μια μίσθωση αν ο 
μεταβιβάζων δεσμευτεί να τηρήσει τους 
ισχύοντες όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος χρήσης.
ε) Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν 
αδειοδοτημένη μεριζόμενη πρόσβαση σε 
ραδιοφάσμα εντός του πραγματικού 
καθεστώτος αδειοδότησης. Ο 
επιμερισμός μπορεί να επιβάλλεται από 
το κράτος μέλος προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση 
του ραδιοφάσματος.
2. Οποιοδήποτε διοικητικό τέλος που 
επιβάλλεται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
της επεξεργασίας αίτησης για 
μεταβίβαση, μίσθωση ή επιμερισμό 
ραδιοφάσματος καλύπτει, στο σύνολό 
του, μόνο τις διοικητικές δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένων επικουρικών 
ενεργειών όπως η έκδοση νέου 
δικαιώματος χρήσης, στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας της αίτησης. Οποιοδήποτε 
τέτοιο τέλος επιβάλλεται με τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό, ο 
οποίος ελαχιστοποιεί το πρόσθετο 
διοικητικό κόστος και τις συναφείς 
δαπάνες. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ εφαρμόζεται στα 
τέλη που επιβάλλονται δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί ο επιμερισμός του ραδιοφάσματος προκειμένου να τονωθεί ο 
ανταγωνισμός στην αγορά και να μεγιστοποιηθεί το όφελος των καταναλωτών και η 
καινοτομία. Για τον ίδιο λόγο, πρέπει να εξαιρεθεί η υπερβολική ή αόριστη διάρκεια αδειών του 
ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 402
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών σε σχέση 
με τη μεταφορά ή τη μίσθωση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
και τη διάρκειάς τους
1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
κανόνων του ανταγωνισμού στις 
επιχειρήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές 
όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
ή μέρους του, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 8 της απόφασης αριθ. 
243/2012/ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν τρέχοντα λεπτομερή 
στοιχεία για όλα αυτά τα δικαιώματα 
χρήσης, σε τυποποιημένη ηλεκτρονική 
μορφή·
2. Οποιοδήποτε διοικητικό τέλος που 
επιβάλλεται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
της επεξεργασίας αίτησης για μεταβίβαση 
ή μίσθωση ραδιοφάσματος καλύπτει, στο 
σύνολό του, μόνο τις διοικητικές 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων 
επικουρικών ενεργειών όπως η έκδοση 
νέου δικαιώματος χρήσης, στο πλαίσιο 
της επεξεργασίας της αίτησης. 
Οποιοδήποτε τέτοιο τέλος επιβάλλεται με 
τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και 
αναλογικό, ο οποίος ελαχιστοποιεί το 
πρόσθετο διοικητικό κόστος και τις 
συναφείς δαπάνες. Το άρθρο 12 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ 
εφαρμόζεται στα τέλη που επιβάλλονται 
δυνάμει της παρούσας παραγράφου.
3. Όλα τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος εκχωρούνται για 
ελάχιστη διάρκεια 30 ετών. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εκχωρούν δικαιώματα 
χρήσης για αόριστο χρόνο.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
αναλογική και αμερόληπτη ανάκληση 
δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αυτών 
με ελάχιστη διάρκεια 30 ετών, 
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προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος, περιλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων των σκοπών διαχείρισης 
του ραδιοφάσματος· της ασφάλειας του 
κράτους· της παραβίασης της άδειας· της 
εναρμονισμένης μεταβολής της χρήσης 
μιας ζώνης και της μη καταβολής τελών.
Η διάρκεια όλων των υπαρχόντων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος 
παρατείνεται με την παρούσα στα 30 έτη 
από την ημερομηνία εκχώρησής τους, με 
την επιφύλαξη των άλλων όρων που 
ισχύουν σχετικά με το δικαίωμα χρήσης, 
και του δικαιώματος χρήσης αορίστου 
χρόνου.
5. Η θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 30 
ετών για τις άδειες δεν πρέπει να 
επηρεάζει τη δυνατότητα των 
ρυθμιστικών αρχών να εκδίδουν 
προσωρινές άδειες και άδειες για 
δευτερεύουσες χρήσεις σε μια 
εναρμονισμένη ζώνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης δικαιωμάτων χρήσης για νόμιμους 
λόγους. Επιπλέον, δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η δυνατότητα των ρυθμιστικών αρχών να 
εκδίδουν προσωρινές άδειες ή άδειες για δευτερεύουσες χρήσης σε μια εναρμονισμένη ζώνη. 
Τούτο θα διασφαλίσει την αποδοτική χρήση του φάσματος.

Τροπολογία 403
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 404
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για το 
ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
ενός ασύρματου χώρου όπου συγκλίνουν 
οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές 
συνθήκες για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας και ο 
οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό και 
την παροχή ενοποιημένων πολυεδαφικών 
δικτύων και υπηρεσιών και οικονομιών 
κλίμακας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την καινοτομία, την οικονομική 
ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
των τελικών χρηστών.

Με την επιφύλαξη της προστασίας του 
γενικού συμφέροντος σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές για 
το ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη ενός ασύρματου χώρου όπου 
συγκλίνουν οι επενδύσεις και οι 
ανταγωνιστικές συνθήκες για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής 
ταχύτητας και ο οποίος επιτρέπει τον 
προγραμματισμό και την παροχή 
ενοποιημένων πολυεδαφικών δικτύων και 
υπηρεσιών και οικονομιών κλίμακας, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και 
τα μακροπρόθεσμα οφέλη των τελικών 
χρηστών. Πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η δυνατότητα σύστασης 
πολυλειτουργικών δικτύων, τα οποία 
συνδυάζουν στην ίδια πλατφόρμα 
τεχνολογίες ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
και κινητής τηλεφωνίας.

Or. de

Τροπολογία 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας, Edit 
Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για το 
ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

Με την επιφύλαξη της εγγύησης των 
στόχων γενικού συμφέροντος, οι αρμόδιες 
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ενός ασύρματου χώρου όπου συγκλίνουν 
οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές 
συνθήκες για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας και ο 
οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό και 
την παροχή ενοποιημένων πολυεδαφικών 
δικτύων και υπηρεσιών και οικονομιών 
κλίμακας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την καινοτομία, την οικονομική 
ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
των τελικών χρηστών.

εθνικές αρχές για το ραδιοφάσμα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός 
ασύρματου χώρου όπου συγκλίνουν οι 
επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές 
συνθήκες για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας και ο 
οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό και 
την παροχή ενοποιημένων πολυεδαφικών 
δικτύων και υπηρεσιών και οικονομιών 
κλίμακας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την καινοτομία, την οικονομική 
ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
των τελικών χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για το 
ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
ενός ασύρματου χώρου όπου συγκλίνουν 
οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές 
συνθήκες για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας και ο 
οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό και 
την παροχή ενοποιημένων πολυεδαφικών 
δικτύων και υπηρεσιών και οικονομιών 
κλίμακας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την καινοτομία, την οικονομική 
ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
των τελικών χρηστών.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για το 
ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
ενός ασύρματου χώρου όπου συγκλίνουν 
οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές 
συνθήκες για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας και ο 
οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό και 
την παροχή ενοποιημένων
διαλειτουργικών, ανοιχτών και
πολυεδαφικών δικτύων και υπηρεσιών με 
βάση κοινά πρότυπα καθώς και τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και 
τα μακροπρόθεσμα οφέλη των τελικών 
χρηστών.

Or. it

Τροπολογία 407
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές απέχουν από 
την εφαρμογή διαδικασιών ή από την 
επιβολή όρων για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, που ενδέχεται να 
εμποδίζουν αδικαιολόγητα την παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε πολλά κράτη μέλη ή σε 
ολόκληρη την Ένωση.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 408
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές απέχουν από 
την εφαρμογή διαδικασιών ή από την 
επιβολή όρων για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, που ενδέχεται να 
εμποδίζουν αδικαιολόγητα την παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε πολλά κράτη μέλη ή σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές απέχουν από 
την εφαρμογή διαδικασιών ή από την 
επιβολή όρων για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, που ενδέχεται να 
εμποδίζουν αδικαιολόγητα την παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε πολλά κράτη μέλη ή σε 
ολόκληρη την Ένωση ή/και να εμποδίζουν 
αδικαιολόγητα τη λειτουργία 
υφιστάμενων υπηρεσιών ή εφαρμογών, 
δημιουργώντας παρεμβάσεις, στις οικείες 
ζώνες φάσματος καθώς και σε γειτονικές 
ζώνες.

Or. en
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Τροπολογία 409
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν 
το δυνητικά λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης που δίνει τη δυνατότητα 
χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών κριτηρίων, προκειμένου 
να προωθηθεί η ευελιξία και η 
αποτελεσματικότητα στη χρήση του 
ραδιοφάσματος και να προωθηθούν 
συγκρίσιμες συνθήκες σε ολόκληρη την 
Ένωση για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων για ενοποιημένα πολυεδαφικά 
συστήματα και δραστηριότητες από τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν 
μια διαφανή διαδικασία και εφαρμόζουν 
το δυνητικά λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης προσφέροντας σε όλους 
τους φορείς ισότιμους όρους πρόσβασης 
για τη χρήση του ραδιοφάσματος, βάσει 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών κριτηρίων, προκειμένου 
να προωθηθεί η ευελιξία και η 
αποτελεσματικότητα στη χρήση του 
ραδιοφάσματος και να προωθηθούν 
συγκρίσιμες συνθήκες σε ολόκληρη την 
Ένωση για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων για ενοποιημένα πολυεδαφικά 
συστήματα και δραστηριότητες από τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 410
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν 
το δυνητικά λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης που δίνει τη δυνατότητα 
χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών κριτηρίων, προκειμένου 
να προωθηθεί η ευελιξία και η 
αποτελεσματικότητα στη χρήση του 
ραδιοφάσματος και να προωθηθούν 
συγκρίσιμες συνθήκες σε ολόκληρη την 

2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν 
το δυνητικά αποτελεσματικότερο σύστημα 
αδειοδότησης που δίνει τη δυνατότητα 
χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει 
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 
και αναλογικών κριτηρίων, προκειμένου 
να προωθηθεί η ευελιξία και η 
αποτελεσματικότητα στη χρήση του 
ραδιοφάσματος και να προωθηθούν 
συγκρίσιμες συνθήκες σε ολόκληρη την 
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Ένωση για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων για ενοποιημένα πολυεδαφικά 
συστήματα και δραστηριότητες από τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Ένωση για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων για ενοποιημένα πολυεδαφικά 
συστήματα και δραστηριότητες από τους 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. ro

Τροπολογία 411
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 
εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων.

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 
εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων.

Επίσης, οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
διασφαλίζουν τη συνύπαρξη μεταξύ 
υφιστάμενων και νέων χρηστών του 
ραδιοφάσματος. Προς τούτο, πρέπει να 
διενεργούν μια ολοκληρωμένη εκτίμηση 
επιπτώσεων καθώς και να 
πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων.

Or. en

Τροπολογία 412
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 
εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων.

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 
εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων. 
Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τη συλλογική 
χρήση του φάσματος καθώς και τη 
μεριζόμενη ή μη αδειοδοτημένη χρήση 
του φάσματος.

Or. en

Τροπολογία 413
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 
εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων.

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την 
αντικειμενική, διαφανή και αμερόληπτη 
μεταχείριση μεταξύ των υφιστάμενων και 
των δυνητικών φορέων εκμετάλλευσης και 
μεταξύ των ευρωπαϊκών παρόχων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 414
Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 
εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων.

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την 
αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και τη 
μη ενέχουσα διακρίσεις μεταχείριση
μεταξύ των υφιστάμενων και των 
δυνητικών φορέων εκμετάλλευσης και 
μεταξύ των ευρωπαϊκών παρόχων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων 
επιχειρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 415
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 
εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων.

3. Κατά τον καθορισμό των όρων και των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 
της διαφανούς, αμερόληπτης και 
αντικειμενικής ίσης μεταχείρισης μεταξύ 
των υφιστάμενων και των δυνητικών 
φορέων εκμετάλλευσης και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν 
την αδειοδοτημένη μεριζόμενη πρόσβαση 
στο φάσμα εντός του πραγματικού 
καθεστώτος αδειοδότησης. Ο 
επιμερισμός μπορεί να επιβάλλεται από 
το κράτος μέλος προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση 
του ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 417
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφάλιση της αποδοτικότερης χρήσης 
και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης 
του ραδιοφάσματος·

β) διασφάλιση της αποδοτικότερης χρήσης 
και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης 
του ραδιοφάσματος καθώς και 
διαθεσιμότητα μη αδειοδοτημένου 
φάσματος·

Or. en

Τροπολογία 418
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφάλιση προβλέψιμων και 
συγκρίσιμων όρων, ώστε να καταστεί 
δυνατός ο σχεδιασμός επενδύσεων σε 
δίκτυα και υπηρεσίες σε μια πολυεδαφική 

γ) διασφάλιση προβλέψιμων και 
συγκρίσιμων όρων, ώστε να καταστούν 
δυνατές οι μακροπρόθεσμες και βιώσιμες 
επενδύσεις σε δίκτυα και υπηρεσίες σε μια 
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βάση, καθώς και η επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας·

πολυεδαφική βάση, καθώς και η επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας·

Or. de

Τροπολογία 419
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διασφάλιση της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας των επιβαλλόμενων όρων, 
μεταξύ άλλων μέσω μιας αντικειμενικής 
αξιολόγησης του κατά πόσον 
δικαιολογείται η επιβολή πρόσθετων όρων 
που θα μπορούσαν να ευνοήσουν ή να 
βλάψουν ορισμένους φορείς 
εκμετάλλευσης·

δ) διασφάλιση της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας των επιβαλλόμενων όρων, 
μεταξύ άλλων μέσω μιας διαφανούς και
αντικειμενικής αξιολόγησης του κατά 
πόσον δικαιολογείται η επιβολή 
πρόσθετων όρων που θα μπορούσαν να 
ευνοήσουν ή να βλάψουν ορισμένους 
φορείς εκμετάλλευσης·

Or. de

Τροπολογία 420
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφάλιση ευρείας εδαφικής κάλυψης 
των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλής ταχύτητας, καθώς και υψηλού 
επιπέδου διείσδυσης και κατανάλωσης 
σχετικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 421
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφάλιση ευρείας εδαφικής κάλυψης 
των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλής ταχύτητας, καθώς και υψηλού 
επιπέδου διείσδυσης και κατανάλωσης 
σχετικών υπηρεσιών.

ε) διασφάλιση αποδοτική χρήσης του 
φάσματος με σκοπό την ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική 
αξία του φάσματος στο σύνολό του.

Or. en

Τροπολογία 422
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επιβολής υποχρεώσεων επίλυσης 
προβλημάτων παρεμβολών με άλλους 
χρήστες και κάλυψης των σχετικών 
δαπανών.

Or. de

Τροπολογία 423
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επιβολής υποχρεώσεων επίλυσης 
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προβλημάτων σε περιπτώσεις 
παρεμβολών με άλλους χρήστες του 
φάσματος και κάλυψης των σχετικών 
δαπανών.

Or. de

Τροπολογία 424
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, 
περιλαμβανομένου του ενδεχομένου 
επιβολής υποχρεώσεων για την επίλυση 
υποθέσεων παρεμβολών σε άλλους 
χρήστες ραδιοφάσματος και για την 
κάλυψη του σχετικού κόστους.

Or. fr

Τροπολογία 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) διασφάλιση ότι κάθε αλλαγή 
πολιτικής που αφορά την αποδοτική 
χρήση του ραδιοφάσματος λαμβάνει 
υπόψη τον αντίκτυπό του στο δημόσιο 
συμφέρον ως προς τις παρεμβολές και το 
κόστος.

Or. en
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Τροπολογία 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αποτροπή κάθε επιζήμιας 
παρέμβασης

Or. en

Τροπολογία 427
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες υπό τους όρους 
και τη διαδικασία αδειοδότησης για τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, και 
επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να 
εκθέτουν τις απόψεις τους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

Or. es

Τροπολογία 428
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
διασφαλίζουν ότι διατίθεται έγκαιρη 
πληροφόρηση σχετικά με τους όρους και 
τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, και 
επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
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υποβάλλουν τις απόψεις τους στην πορεία 
της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 429
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 430
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον καθορισμό της ποσότητας και 
του είδους του ραδιοφάσματος που θα 
διατεθεί σε μια δεδομένη διαδικασία για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

1. Κατά τον καθορισμό της ποσότητας και 
του είδους του ραδιοφάσματος που θα 
διατεθεί σε μια δεδομένη διαδικασία για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά διαφόρων διαθέσιμων 
ζωνών ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 431
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων διαθέσιμων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων·

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη 
σημερινή και την προβλεπόμενη χρήση
των διαφόρων διαθέσιμων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 432
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων διαθέσιμων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων·

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την 
ισχύουσα και την προβλεπόμενη χρήση
των διαφόρων διαθέσιμων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 433
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την αποδοτική χρήση ζωνών που 
έχουν ήδη παραχωρηθεί για χρήση από 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 434
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον πιθανό συνδυασμό 
συμπληρωματικών ζωνών σε μια ενιαία 
διαδικασία· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 435
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την αποδοτική χρήση ζωνών που 
έχουν ήδη διατεθεί για χρήση από κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 436
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη σχέση που έχουν τα συνεκτικά 
χαρτοφυλάκια των δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος στα διάφορα κράτη μέλη 
με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την αγορά της Ένωσης ή σε 
σημαντικό τμήμα αυτής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 437
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αποδοτικότερη χρήση του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της οικείας 
ζώνης ή των οικείων ζωνών·

α) την αποδοτικότερη χρήση του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της οικείας 
ζώνης ή των οικείων ζωνών, καθώς και τη 
σημερινή και την προβλεπόμενη χρήση·

Or. de

Τροπολογία 438
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αποδοτικότερη χρήση του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της οικείας 
ζώνης ή των οικείων ζωνών·

α) την αποδοτικότερη χρήση του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά καθώς και τη 
σημερινή και την προβλεπόμενη χρήση 
της οικείας ζώνης ή των οικείων ζωνών·

Or. fr

Τροπολογία 439
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) τη συνεκτίμηση των δαπανών που 
προκύπτουν για τον υφιστάμενο χρήστη 
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κατά την αποχώρηση από το 
ραδιοφάσμα·

Or. de

Τροπολογία 440
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συνεκτίμηση των δαπανών που 
προκύπτουν για τον υφιστάμενο χρήστη 
κατά την αποχώρηση από το 
ραδιοφάσμα·

Or. de

Τροπολογία 441
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα τέλη για τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος, εφόσον υπάρχουν:

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα τέλη για τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος, εφόσον υπάρχουν, τα 
οποία συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της 
πλεονάζουσας ζήτησης με τυχόν ελλείψεις 
(μέσω δημοπρασιών ή μέσω διοικητικών 
μέτρων):

Or. de

Τροπολογία 442
Jean-Pierre Audy



AM\1012835EL.doc 223/238 PE524.835v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα τέλη για τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος, εφόσον υπάρχουν:

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα τέλη για τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος κάθε είδους, εφόσον 
υπάρχουν:

Or. en

Τροπολογία 443
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντικατοπτρίζουν δεόντως την 
κοινωνική και οικονομική αξία του 
ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων 
των ωφέλιμων εξωτερικών παραγόντων·

α) αντικατοπτρίζουν δεόντως την 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική 
αξία του ραδιοφάσματος, 
συμπεριλαμβανομένων των ωφέλιμων 
εξωτερικών παραγόντων, ενώ δεν 
υπερβαίνουν την αγοραία αξία·

Or. en

Τροπολογία 444
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντικατοπτρίζουν δεόντως την 
κοινωνική και οικονομική αξία του 
ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων 
των ωφέλιμων εξωτερικών παραγόντων·

α) αντικατοπτρίζουν δεόντως την 
κοινωνική και οικονομική αξία του 
ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων 
των ωφέλιμων εξωτερικών παραγόντων, 
και δεν υπερβαίνουν την αγοραία τιμή·

Or. de
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Τροπολογία 445
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) λαμβάνουν υπόψη το κόστος που 
προκύπτει από τον αποκλεισμό των 
υφιστάμενων χρηστών του 
ραδιοφάσματος, κατά περίπτωση·

Or. fr

Τροπολογία 446
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιτυγχάνουν τη βέλτιστη κατανομή 
μεταξύ των άμεσων και, ενδεχομένως, 
των περιοδικών πληρωμών, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την ανάγκη παροχής κινήτρων 
για την ταχεία εγκατάσταση δικτύων και 
την αξιοποίηση του ραδιοφάσματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 
στοιχεία β) και ε).

δ) επιτυγχάνουν τη βέλτιστη κατανομή 
μεταξύ των προκαταβολικών και, κατά 
προτίμηση, των περιοδικών πληρωμών, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη 
παροχής κινήτρων για την ταχεία 
εγκατάσταση δικτύων και την αξιοποίηση 
του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 
9 παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε).

Or. en

Τροπολογία 447
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πρέπει να καταβάλλονται μόνον 
εφόσον οι πάροχοι αρχίσουν να 
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χρησιμοποιούν πραγματικά το 
ραδιοφάσμα. Για ραδιοσυχνότητες που 
παραχωρούνται μέσω δημοπρασιών, το 
ραδιοφάσμα πρέπει να πληροί 
κατάλληλες τεχνικές και ρυθμιστικές 
συνθήκες πριν από την έναρξη της 
δημοπρασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ενδέχεται να είναι αναγκαία η εκ των 
προτέρων διεξαγωγή τεχνικών δοκιμών.

Or. de

Τροπολογία 448
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) καταβάλλονται εντός ενός έτους πριν 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
αρχίσουν να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα

Or. en

Τροπολογία 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πρέπει να καταβληθούν όταν οι 
φορείς εκμετάλλευσης είναι πράγματι σε 
θέση να αξιοποιήσουν το ραδιοφάσμα.

Or. en
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Τροπολογία 450
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικοί και κανονιστικοί όροι που 
συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος καθορίζονται και 
διατίθενται στους φορείς εκμετάλλευσης 
και στους ενδιαφερόμενους φορείς πριν 
από την έναρξη της διαδικασίας 
πλειστηριασμού·

Or. en

Τροπολογία 451
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
παραγράφου 5, όσον αφορά τους όρους 
που οδηγούν στην επιβολή 
διαφοροποιημένων τελών μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης, οι οποίοι καθορίζονται με 
σκοπό την προώθηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 452
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
παραγράφου 5, όσον αφορά τους όρους 
που οδηγούν στην επιβολή 
διαφοροποιημένων τελών μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης, οι οποίοι καθορίζονται με 
σκοπό την προώθηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 453
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
παραγράφου 5, όσον αφορά τους όρους 
που οδηγούν στην επιβολή 
διαφοροποιημένων τελών μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης, οι οποίοι καθορίζονται με 
σκοπό την προώθηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 454
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να 
επιβάλλουν όρους για ελάχιστη εδαφική 
κάλυψη, μόνο όταν αυτοί είναι αναγκαίοι 

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να 
επιβάλλουν όρους για ελάχιστη εδαφική 
κάλυψη, με σκοπό την επίτευξη ορισμένων 
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και αναλογικοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο δ), με σκοπό την 
επίτευξη ορισμένων όρων γενικού 
ενδιαφέροντος που καθορίζονται σε εθνικό 
επίπεδο. Κατά την επιβολή των εν λόγω 
υποχρεώσεων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

όρων γενικού ενδιαφέροντος που 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Κατά την 
επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τα εξής:

Or. ro

Τροπολογία 455
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ελαχιστοποίηση του αριθμού των 
φορέων εκμετάλλευσης που ενδεχομένως 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 456
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη λήψη της απόφασης περί 
επιβολής ή όχι περιορισμών σε σχέση με 
τις υποχρεώσεις πρόσβασης για τους 
σκοπούς της κινητής τηλεφωνίας, οι 
εθνικές αρχές πρέπει να αιτιολογούν την 
απόφασή τους με πλήρη αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών της αγοράς και να 
καταδεικνύουν τυχόν αστοχία της 
αγοράς. Επιπλέον, της απόφασης πρέπει 
να προηγείται εκτίμηση των επιπτώσεων 
σε σχέση με τις επενδύσεις των φορέων 
εκμετάλλευσης του δικτύου· οι 
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υποχρεώσεις που θα θεσπιστούν πρέπει 
να υπόκεινται τακτικά σε επανεξέταση.

Or. de

Τροπολογία 457
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον 
πρέπει να επιβληθούν τυχόν υποχρεώσεις 
πρόσβασης από κινητές συσκευές, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές τεκμηριώνουν 
την απόφασή τους με ενδελεχή εκτίμηση 
των συνθηκών της αγοράς που 
αποδεικνύουν μια δυσλειτουργία της 
αγοράς και με εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την επένδυση που 
πραγματοποιήθηκε από τους φορείς 
εκμετάλλευσης του δικτύου. Αναθεωρούν 
τακτικά τυχόν υποχρεώσεις που 
επιβλήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 458
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καθορίζουν 
τους όρους υπό τους οποίους οι 
επιχειρήσεις δύνανται να μεταβιβάζουν ή 
να χρονομισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις 
μέρος ή το σύνολο των μεμονωμένων 
δικαιωμάτων τους στη χρήση του 
ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καθορίζουν 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού τους όρους υπό τους οποίους 
οι επιχειρήσεις δύνανται να μεταβιβάζουν 
ή να χρονομισθώνουν σε άλλες 
επιχειρήσεις μέρος ή το σύνολο των 
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κοινής χρήσης του εν λόγω 
ραδιοφάσματος. Κατά τον καθορισμό των 
εν λόγω όρων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

μεμονωμένων δικαιωμάτων τους στη 
χρήση του ραδιοφάσματος, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης 
του εν λόγω ραδιοφάσματος. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω όρων, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Σύμφωνα με τον στόχο της 
κατανομής κατάλληλου φάσματος 
τουλάχιστον 1200 MHz για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως ορίζεται 
στην απόφαση αριθ. 243/2012, οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές εντοπίζουν, εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
εναρμονισμένο ασύρματο φάσμα που 
είναι κατάλληλο για απελευθέρωση και 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
οι επιχειρήσεις που κατέχουν δικαιώματα 
χρήσης ασύρματου φάσματος μπορούν να 
μεταβάλλουν τον προορισμό και τη χρήση 
του εν λόγω εναρμονισμένου ασύρματου 
φάσματος.

Or. en

Τροπολογία 460
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 461
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος.

1. Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος. Τούτο δεν θίγει την ισχύ της 
παραγράφου 2 σημείο 8 του άρθρου 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το παρόν επιχειρείται να διασφαλισθεί ότι κύριο μέλημα αποτελεί το ραδιοφάσμα που έχει 
παραχωρηθεί για πρωταρχική χρήση.

Τροπολογία 462
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος.

1. Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος. Το σημείο 8 της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 εξαιρείται από την 
παρούσα ρύθμιση.

Or. de

Τροπολογία 463
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος.

1. Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος. Τούτο δεν θίγει την ισχύ της 
παραγράφου 2 σημείο 8 του άρθρου 2.

Or. de
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Τροπολογία 464
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξετάζουν την 
ανάγκη ορισμού κατάλληλων επιπέδων 
επιδόσεων της τεχνολογίας για 
διαφορετικές ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 
243/2012/ΕΚ, με στόχο τη βελτίωση της 
φασματικής απόδοσης και με επιφύλαξη 
των μέτρων που θεσπίζονται βάσει της 
απόφασης αριθ. 676/2002.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξετάζουν την 
ανάγκη ορισμού κατάλληλων επιπέδων 
επιδόσεων για διαφορετικές ζώνες, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της 
απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΚ, με
επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται 
βάσει της απόφασης αριθ. 676/2002.

Or. de

Τροπολογία 465
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνουν υπόψη τους κύκλους 
ανάπτυξης της τεχνολογίας και 
ανανέωσης του εξοπλισμού, ιδίως του 
τερματικού εξοπλισμού· και

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ή οι Η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ή οι 
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ημερομηνίες για την επακόλουθη 
ανανέωση καθορίζονται πολύ πριν από τη 
σχετική διαδικασία η οποία 
περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα
χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες και 
κύκλοι ανανέωσης λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη για προβλέψιμο επενδυτικό 
περιβάλλον, την πραγματική δυνατότητα 
κυκλοφορίας οποιασδήποτε σχετικής νέας 
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που έχει 
εναρμονιστεί για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες και την περίοδο απόσβεσης 
των σχετικών επενδύσεων υπό 
ανταγωνιστικούς όρους.

ημερομηνίες για την επακόλουθη 
ανανέωση καθορίζονται πολύ πριν από τη 
σχετική διαδικασία η οποία 
περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα 
χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες και 
κύκλοι ανανέωσης λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη για προβλέψιμο επενδυτικό 
περιβάλλον, την πραγματική δυνατότητα 
κυκλοφορίας οποιασδήποτε σχετικής νέας 
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που έχει 
εναρμονιστεί για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες και την περίοδο απόσβεσης 
των σχετικών επενδύσεων υπό 
ανταγωνιστικούς όρους. Οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν ελάχιστη 
διάρκεια τριάντα (30) ετών για την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 467
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ή οι 
ημερομηνίες για την επακόλουθη 
ανανέωση καθορίζονται πολύ πριν από τη 
σχετική διαδικασία η οποία 
περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα 
χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες και 
κύκλοι ανανέωσης λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη για προβλέψιμο επενδυτικό 
περιβάλλον, την πραγματική δυνατότητα 
κυκλοφορίας οποιασδήποτε σχετικής νέας 
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που έχει 
εναρμονιστεί για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες και την περίοδο απόσβεσης 
των σχετικών επενδύσεων υπό 
ανταγωνιστικούς όρους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α 
παράγραφος 3, η διάρκεια των 
δικαιωμάτων χρήσης ή οι ημερομηνίες για 
την επακόλουθη ανανέωση καθορίζονται 
πολύ πριν από τη σχετική διαδικασία η 
οποία περιλαμβάνεται στο 
χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο. Τα χρονοδιαγράμματα, οι 
προθεσμίες και κύκλοι ανανέωσης 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για 
προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον, την 
πραγματική δυνατότητα κυκλοφορίας 
οποιασδήποτε σχετικής νέας ζώνης 
ραδιοσυχνοτήτων που έχει εναρμονιστεί 
για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
και την περίοδο απόσβεσης των σχετικών 
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επενδύσεων υπό ανταγωνιστικούς όρους.

Or. en

Τροπολογία 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
αναλογική και αμερόληπτη ανάκληση 
δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αυτών 
με ελάχιστη διάρκεια 30 ετών, 
προκειμένου να αποτραπεί τυχόν 
συσσώρευση δικαιωμάτων που ενδέχεται 
να προκαλέσει στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 30 ετών 
για τις άδειες δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των ρυθμιστικών αρχών να 
εκδίδουν προσωρινές άδειες και άδειες 
για δευτερεύουσες χρήσεις σε μια 
εναρμονισμένη ζώνη.

Or. en

Τροπολογία 470
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 
την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 
δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 
ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 
η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 
την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 
δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 
ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, 
η πρώτη από τις οποίες εκδίδεται εντός 
ενός έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, για:

Or. en

Τροπολογία 471
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 
την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 
δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 
ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 
η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 
την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 
δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 
ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 
η Επιτροπή δύναται να προτείνει 
νομοθετικά μέτρα για:

Or. ro

Τροπολογία 472
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 
την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 
δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 
ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 
η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 
την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 
δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 
ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 
ο BEREC εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για:

Or. en

Τροπολογία 473
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ορίζει κοινό χρονοδιάγραμμα για 
την Ένωση στο σύνολό της ή 
χρονοδιαγράμματα ανάλογα με τις 
συνθήκες των διαφόρων κατηγοριών των 
κρατών μελών, την ημερομηνία ή τις 
ημερομηνίες κατά τις οποίες χορηγούνται 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης για μια 
εναρμονισμένη ζώνη ή έναν συνδυασμό 
συμπληρωματικών εναρμονισμένων ζωνών 
και επιτρέπεται η πραγματική χρήση του 
ραδιοφάσματος για την αποκλειστική ή 
κοινή παροχή ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση·

α) να ορίζει κοινή προθεσμία για την 
Ένωση στο σύνολό της ή προθεσμίες
ανάλογα με τις συνθήκες των διαφόρων 
κατηγοριών των κρατών μελών, την 
ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά τις 
οποίες χορηγούνται μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης για μια εναρμονισμένη 
ζώνη ή έναν συνδυασμό 
συμπληρωματικών εναρμονισμένων ζωνών 
και επιτρέπεται η πραγματική χρήση του 
ραδιοφάσματος για την αποκλειστική ή 
κοινή παροχή ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ειδικές απαιτήσεις οι οποίες περιπλέκουν την 
απελευθέρωση ορισμένων ζωνών του ραδιοφάσματος, είναι σημαντικό να ορίζονται προθεσμίες 
για την απελευθέρωση ραδιοφάσματος προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα, 
με παρεκκλίσεις που θα συμφωνούνται με τα κράτη μέλη κατ' εξαίρεση ως αναγνώριση της 
ιδιαίτερης κατάστασής τους.
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Τροπολογία 474
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ορίζει κοινό χρονοδιάγραμμα για την 
Ένωση στο σύνολό της ή 
χρονοδιαγράμματα ανάλογα με τις 
συνθήκες των διαφόρων κατηγοριών των 
κρατών μελών, την ημερομηνία ή τις 
ημερομηνίες κατά τις οποίες χορηγούνται 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης για μια 
εναρμονισμένη ζώνη ή έναν συνδυασμό 
συμπληρωματικών εναρμονισμένων ζωνών 
και επιτρέπεται η πραγματική χρήση του 
ραδιοφάσματος για την αποκλειστική ή 
κοινή παροχή ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση·

α) ένα κοινό χρονοδιάγραμμα για την 
Ένωση στο σύνολό της ή 
χρονοδιαγράμματα ανάλογα με τις 
συνθήκες των διαφόρων κατηγοριών των 
κρατών μελών, την ημερομηνία ή τις 
ημερομηνίες κατά τις οποίες χορηγούνται 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης για μια 
εναρμονισμένη ζώνη ή έναν συνδυασμό 
συμπληρωματικών εναρμονισμένων ζωνών 
και επιτρέπεται η πραγματική χρήση του 
ραδιοφάσματος για την αποκλειστική ή 
κοινή παροχή ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. ro


