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Τροπολογία 53
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή 
δύναται να υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση 
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της 
πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία 
καθορίζονται οι πολιτικοί 
προσανατολισμοί και στόχοι για τον 
στρατηγικό προγραμματισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την 
κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου 
και την οπτικοακουστική πολιτική και το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Or. en

Τροπολογία 55
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή 
δύναται να υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση 
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της 
πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία 
καθορίζονται οι πολιτικοί 
προσανατολισμοί και στόχοι για τον 
στρατηγικό προγραμματισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι 
κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι 
πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και 
την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος 
που απαιτείται για την καθιέρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
παρούσα απόφαση δεν θίγει την 
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως 
τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ 
και την οδηγία 2002/21/ΕΚ, καθώς και 

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

Or. de

Τροπολογία 56
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 57
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος πόρος για 
βασικούς τομείς και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των 

(2) Το ραδιοφάσμα αποτελεί ένα δημόσιο 
αγαθό ιδιαίτερα υψηλής κοινωνικής 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας. 
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ασύρματων ευρυζωνικών και των 
δορυφορικών επικοινωνιών, των 
τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών 
εκπομπών, των μεταφορών, του 
ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών 
όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, 
τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, 
και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
προστασίας, καθώς και επιστημονικές 
δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η 
γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η 
διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής 
ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν 
επομένως συνέπειες οικονομικές, 
ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και τεχνικές.

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

Or. de

Τροπολογία 58
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος πόρος για 
βασικούς τομείς και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των 
ασύρματων ευρυζωνικών και των 
δορυφορικών επικοινωνιών, των 
τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών 
εκπομπών, των μεταφορών, του 
ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών 
όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, 
τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, 
και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και προστασίας, 

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

δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
προστασίας, καθώς και επιστημονικές 
δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η 
γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η 
διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής 
ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν 
επομένως συνέπειες οικονομικές, 
ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και τεχνικές.

Or. de

Τροπολογία 59
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος δημόσιος
πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των 
ασύρματων ευρυζωνικών και των 
δορυφορικών επικοινωνιών, των 
τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών 
εκπομπών, των μεταφορών, του 
ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών 
όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, 
τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, 
και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
προστασίας, καθώς και επιστημονικές 
δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η 
γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η 
διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής 
ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν 
επομένως συνέπειες οικονομικές, 
ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, 
πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και τεχνικές.
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Τροπολογία 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα 
πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για 
υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και 
άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες 
απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, 
δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για 
καινοτομία και συμβολή στην οικονομική 
ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε 
ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη 
διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του 
ραδιοφάσματος. Η εναρμόνιση της 
χρήσης του ραδιοφάσματος έχει επίσης 
ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες και για την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας διότι περιορίζει 
τόσο το κόστος της ανάπτυξης 
ασύρματων δικτύων όσο και το κόστος 
των ασύρματων συσκευών για τους 
καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, η 
Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα 
πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική 
αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής 
που αφορούν τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι 
μεταφορές και η ενέργεια.

Or. en
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Τροπολογία 61
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 62
Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη  3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το εν λόγω πρώτο πρόγραμμα πρέπει 
να προαγάγει τον ανταγωνισμό, να 
δημιουργήσει ίσες συνθήκες 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και να θέσει τα θεμέλια για μια 
πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά· 
Προκειμένου να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο όλες οι ευκαιρίες και τα 
πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές 
που ενέχουν το εν λόγω πρόγραμμα για το 
ραδιοφάσμα και η ενιαία αγορά, πρέπει 
το πρόγραμμα να συμπληρωθεί με νέες, 
μελλοντικές προτάσεις που θα 
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διευκολύνουν την διαμόρφωση μιας 
ηλεκτρονικής οικονομίας, προτάσεις για
την προστασία των δεδομένων και την 
δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος 
αδειοδότησης για επιγραμμικό 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 64
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει 
ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, 
δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των 
ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση 
της οικονομίας της πληροφορίας, την 
ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που 
βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του 
ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης μια 
βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη, που αποβλέπει να 
παράσχει ταχείες ευρυζωνικές 
διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική 
δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το 
φιλόδοξο στόχο της καθολικής 
ευρυζωνικής κάλυψης. Η παροχή των 
υψηλότερων δυνατών ευρυζωνικών 
ταχυτήτων και χωρητικότητας που 
εξασφαλίζει ταχύτητες που δεν 
υπολείπονται των 30 Mbps για όλους έως 
το 2020 και ευρυζωνική πρόσβαση σε 
ταχύτητα ίση ή ανώτερη των 100 Mbps
για το ήμισυ τουλάχιστον των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών είναι πολύ 
σημαντική για την ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο 
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εφαρμογών για την καινοτομία, το 
πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική 
πρωτοβουλία σε υποστήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.

επίπεδο, επιτυγχάνοντας έτσι τα αειφορικά 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Αναμένεται 
επίσης ότι θα υποστηρίξει και θα 
προωθήσει άλλες τομεακές πολιτικές της 
Ένωσης, όπως περιβαλλοντική αειφορία, 
καθώς και οικονομική και κοινωνική 
ένταξη για όλους τους πολίτες της Ένωσης. 
Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων 
εφαρμογών για την καινοτομία, το 
πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική 
πρωτοβουλία σε υποστήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.
Την ίδια στιγμή, η (ψηφιακή) επίγεια 
μετάδοση εξακολουθεί να παραμένει η 
πλέον διαδεδομένη και δημοφιλής 
πλατφόρμα διανομής τηλεόρασης, τόσο 
για ιδιωτικά όσο και για δημόσια 
ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια (για το 60% 
περίπου των ευρωπαϊκών νοικοκυριών οι 
τηλεοπτικές εκπομπές που 
παρακολουθούν κυρίως είναι επίγειες), η 
οποία συμπληρώνεται σε πολλές χώρες 
από σημαντικό συνδρομητικό τηλεοπτικό 
προϊόν  Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν 
υπόψη τα μοναδικά τεχνολογικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που 
προσφέρει η επίγεια τηλεόραση κατά την 
εκπόνηση του RSPP. Η επίγεια 
τηλεόραση εδραιώνει την πολυφωνία της 
ενημέρωσης και εργάζεται για το κοινό 
συμφέρον. Η επίγεια τηλεόραση αποτελεί 
στην εποχή μας το κύριο μέσο καθολικής 
πρόσβασης στη τηλεόραση, με ελάχιστο 
κόστος, σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Διατίθεται δε σε όλους τους ευρωπαίους 
καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη 
χωρίς διακρίσεις και αποτελεί επιλογή 
τους. Η ζήτηση για παραδοσιακή, 
γραμμική τηλεόραση αυξάνεται αντί να 
μειώνεται. Οι τηλεοπτικές συνήθειες 
πολλών ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν 
μεταβληθεί και η συντριπτική πλειοψηφία 
τους εξακολουθεί να παρακολουθεί 
γραμμική τηλεόραση. Τα τελευταία 
χρόνια εξάλλου, οι καταναλωτές έχουν 
επενδύσει σημαντικά σε εξοπλισμό λήψης 
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επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος·

Or. en

Τροπολογία 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει 
ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, 
δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των 
ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση 
της οικονομίας της πληροφορίας, την 
ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που 
βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του 
ψηφιακού χάσματος. Η κατακόρυφη 
αύξηση της ζήτησης οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών μαζικής ενημέρωσης οδηγεί 
τη ζήτηση για ταχύτητα και κάλυψη.
Είναι επίσης μια βασική δράση στο 
ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που 
αποβλέπει να παράσχει ταχείες 
ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στη 
μελλοντική δικτυακή οικονομία της 
γνώσης, με το φιλόδοξο στόχο της 
καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης. Η 
παροχή των υψηλότερων δυνατών 
ευρυζωνικών ταχυτήτων και 
χωρητικότητας που εξασφαλίζει
ταχύτητες που δεν υπολείπονται των 30 
Mbps για όλους έως το 2020 και 
ευρυζωνική πρόσβαση σε ταχύτητα ίση ή 
ανώτερη των 100 Mbps για το ήμισυ 
τουλάχιστον των ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών είναι πολύ σημαντική για 
την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιτυγχάνοντας έτσι 
τα αειφορικά οικονομικά και κοινωνικά 
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οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Αναμένεται επίσης ότι θα υποστηρίξει και 
θα προωθήσει άλλες τομεακές πολιτικές 
της Ένωσης, όπως περιβαλλοντική 
αειφορία, καθώς και οικονομική και 
κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες 
της Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας των 
ασύρματων εφαρμογών για την 
καινοτομία, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί 
επίσης βασική πρωτοβουλία σε 
υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης για 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 66
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να 
καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και 
τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη 
μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να 
προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
εφαρμογής. Η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει εθνική 
αρμοδιότητα. Πρέπει να συμφωνεί με την 
κείμενη ενωσιακή νομοθεσία και να 
διευκολύνει τη δυνατότητα ανάληψης 
δράσης προς το συμφέρον μιας πολιτικής 
της ΕΕ στον τομέα των συχνοτήτων. Τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται, σύμφωνα με 
το άρθρο 8α, παράγραφος 1, της οδηγίας
πλαισίου, να συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή κατά το στρατηγικό 
προγραμματισμό, το συντονισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης των συχνοτήτων.

Or. de
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Τροπολογία 67
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να 
καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και 
τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη 
μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να 
προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
εφαρμογής. Η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος παραμένει εθνική 
αρμοδιότητα. Πρέπει να συμφωνεί με την 
κείμενη ενωσιακή νομοθεσία και να 
διευκολύνει τη δυνατότητα ανάληψης 
δράσης προς το συμφέρον μιας πολιτικής 
της ΕΕ στον τομέα των συχνοτήτων. Τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται, σύμφωνα με 
το άρθρο 8α, παράγραφος 1, της οδηγίας 
πλαίσιο, να συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή κατά το στρατηγικό 
προγραμματισμό, το συντονισμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης των συχνοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 68
Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

νομοθεσία παρέχοντας τη δυνατότητα 
ανάληψης δράσης για την εκτέλεση 
ενωσιακών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 69
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη την 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 για το ραδιοφάσμα) 
και την τεχνική εμπειρογνωσία της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών (CEPT), ώστε οι ενωσιακές 
πολιτικές που βασίζονται στο ραδιοφάσμα 
και έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να
μπορούν να εφαρμοστούν με τεχνικά 
μέτρα εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι 
τέτοια μέτρα μπορούν να λαμβάνονται 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την 
υλοποίηση ήδη υφιστάμενων πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη την 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 για το ραδιοφάσμα) 
και την τεχνική εμπειρογνωσία της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών (CEPT). Οι ενωσιακές 
πολιτικές που βασίζονται στο ραδιοφάσμα 
και έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 
να εφαρμοστούν μέσω τεχνικών κανόνων 
εφαρμογής. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
βασίζονται στους πολιτικούς 
προσανατολισμούς και στόχους της ΕΕ 
στον τομέα της πολιτικής συχνοτήτων 
που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 
πλαισίου.

Or. de
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Τροπολογία 70
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη την 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 για το ραδιοφάσμα) 
και την τεχνική εμπειρογνωσία της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών (CEPT), ώστε οι ενωσιακές 
πολιτικές που βασίζονται στο ραδιοφάσμα 
και έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να
μπορούν να εφαρμοστούν με τεχνικά 
μέτρα εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι 
τέτοια μέτρα μπορούν να λαμβάνονται 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την 
υλοποίηση ήδη υφιστάμενων πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη την 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 για το ραδιοφάσμα) 
και την τεχνική εμπειρογνωσία της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών (CEPT). Οι ενωσιακές 
πολιτικές που βασίζονται στο ραδιοφάσμα 
και έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 
να εφαρμοστούν μέσω τεχνικών κανόνων 
εφαρμογής. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
βασίζονται στους πολιτικούς 
προσανατολισμούς και στόχους της ΕΕ 
στον τομέα της πολιτικής συχνοτήτων 
που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 
πλαισίου.

Or. de

Τροπολογία 71
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να απαιτηθούν 
καινοτόμες λύσεις στην αδειοδότηση, 
όπως η συλλογική χρήση ραδιοφάσματος, 

(7) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη χρήση 
του ραδιοφάσματος θα πρέπει 
ενδεχομένως η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς που 
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γενικές άδειες ή μερισμός (από κοινού 
χρήση) υποδομής. Η εφαρμογή τέτοιων 
αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μπορούσε να διευκολυνθεί με τον 
καθορισμό ορισμένων κοινών ή 
συγκλινόντων όρων χρήσης του 
ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που 
είναι το λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εφόσον οι παρεμβολές δεν 
κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη 
άλλων υπηρεσιών.

θα διευκολύνουν την συνύπαρξη νέων και 
υφιστάμενων υπηρεσιών και συσκευών 
προς όφελος τελικών χρηστών και 
καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά μπορούν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
θέσπιση διαλόγων μεταξύ 
ενδιαφερομένων φορέων με στόχο τη
βελτιστοποίηση της εμπειρίας του 
τελικού χρήστη, την δημιουργία 
μηχανισμών αντιστάθμισης των εξόδων 
μετάβασης μεταξύ υπηρεσιών και 
συνύπαρξης αυτών, την διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης των 
κατναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 72
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη και 
παραγωγική χρήση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να απαιτηθούν καινοτόμες λύσεις 
στην αδειοδότηση, όπως η συλλογική 
χρήση ραδιοφάσματος, γενικές άδειες ή 
μερισμός (από κοινού χρήση) υποδομής. Η 
εφαρμογή τέτοιων αρχών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί με 
τον προσδιορισμό των βέλτιστων 
πρακτικών και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και με 
τον καθορισμό ορισμένων κοινών ή 
συγκλινόντων όρων χρήσης του 
ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που 
είναι το λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και είναι οι πλέον 
ενδεδειγμένες σύμφωνα με το άρθρο 5 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 73
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 74
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να απαιτηθούν 
καινοτόμες λύσεις στην αδειοδότηση, όπως 
η συλλογική χρήση ραδιοφάσματος, 
γενικές άδειες ή μερισμός (από κοινού 

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

μερισμός (από κοινού χρήση) υποδομής. Η 
εφαρμογή τέτοιων αρχών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί με 
τον καθορισμό ορισμένων κοινών ή 
συγκλινόντων όρων χρήσης του 
ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που 
είναι το λιγότερο επαχθές σύστημα 
αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εφόσον οι παρεμβολές δεν 
κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη 
άλλων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 75
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Αν και από τεχνολογική άποψη 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο 
της ανάπτυξης, οι λεγόμενες «γνωστικές 
τεχνολογίες» θα μπορούσαν ήδη να 
αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω 
διερεύνησης και ακόμα και εφαρμογής 
μέσω γεωγραφικά προσδιορισμένων 
πληροφοριών για τη χρήση του 
φάσματος, οι οποίες θα μπορούσαν 
ιδανικά να ενσωματωθούν στην 
απογραφή.

Or. en

Τροπολογία 76
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Για να διασφαλισθεί η βέλτιστη 
χρήση του ραδιοφάσματος, μεταξύ άλλων 
και από παραγωγικής σκοπιάς, είναι 
απαραίτητη η προσφυγή σε δημόσιους 
διαγωνισμούς, που μπορούν να φέρουν 
έσοδα στον δημόσιο προϋπολογισμό και 
επιπλέον να ενθαρρύνουν μια δίκαιη και 
διαφανή κατανομή των συχνοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 77
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων 
ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με 
ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι 
θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική 
μεγέθυνση. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών 
αρχών ως προς τη μορφή και το 
περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων 
δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για 
την αποφυγή συσσώρευσης του 
ραδιοφάσματος που ενδέχεται να 
δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς 
και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης 
εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα 
διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, 
από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω 
μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση 
τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

Or. de
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Τροπολογία 78
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων 
ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με 
ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι 
θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική 
μεγέθυνση. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών 
αρχών ως προς τη μορφή και το 
περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων 
δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για 
την αποφυγή συσσώρευσης του 
ραδιοφάσματος που ενδέχεται να 
δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς 
και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης 
εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα 
διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, 
από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω 
μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση 
τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 79
Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων 
ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με 
ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι 

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

θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική 
μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των 
οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη 
καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει 
αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, 
η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή 
και το περιεχόμενο αυτών των 
εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και 
κοινά μέτρα για την αποφυγή 
συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που 
ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες 
θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη 
παράλειψη χρήσης εκχωρημένου 
ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη 
συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη 
μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα 
διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων 
δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση. Πέραν 
τούτου, για να επιτευχθούν οι στόχοι του 
"ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη", φαίνεται σκόπιμο να 
χρησιμοποιηθεί μέρος των κερδών από 
τη δημοπρασία των δικαιωμάτων χρήσης 
συχνοτήτων ("ψηφιακό μέρισμα") για να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Or. de

Τροπολογία 80
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων 
ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με 
ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι 
θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική 
μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των 
οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη 
καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει 
αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες 

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

σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, 
η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή 
και το περιεχόμενο αυτών των 
εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, τα κοινά 
μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του 
ραδιοφάσματος που ενδέχεται να 
δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς 
και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης 
εκχωρημένου ραδιοφάσματος και οι κοινές 
προδιαγραφές για την άρση αυτών των 
δικαιωμάτων βάσει αδείας, θα 
διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, 
από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω 
μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση 
τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 81
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, 
της επιλογής των καταναλωτών και της 
πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, 
της επιλογής των καταναλωτών και της 
πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Για τον λόγο αυτό, οι 
προϋποθέσεις ανάθεσης πρέπει να 
δημιουργούν συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού που θα εξασφαλίζει 
ευρυζωνικές επικοινωνίες στις 
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για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»).

περιφέρειες χωρίς να αποτρέπεται η
είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά.
Δεν θα γίνονται επίσης διακρίσεις εις 
βάρος νέων τεχνολογιών διότι 
εμφανίζονται αυτές αργότερα στην 
αγορά. Η περιορισμένη πρόσβαση στο 
ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο 
φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, 
μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου 
στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για 
εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»).

Or. en
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Τροπολογία 82
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του πανευρωπαϊκού
ανταγωνισμού, της ισότιμης μεταχείρισης 
των ανταγωνιστών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, της επιλογής των καταναλωτών 
και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. 
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
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της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»).

αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»). Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβούν σε ενέργειες για μια 
πιο ομοιόμορφη κατανομή 
ραδιοφάσματος μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων, προορίζοντας μέρος του 
φάσματος για τους νεοεισερχόμενους σε 
μια ζώνη ή ομάδα ζωνών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 83
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, 
της επιλογής των καταναλωτών και της 
πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του πανευρωπαϊκού
ανταγωνισμού, της ισότιμης μεταχείρισης 
των ανταγωνιστών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, της επιλογής των καταναλωτών 
και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
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πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»).

στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»). Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβούν σε ενέργειες για μια 
πιο ομοιόμορφη κατανομή 
ραδιοφάσματος μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων, προορίζοντας μέρος του 
φάσματος για τους νεοεισερχόμενους σε 
μια ζώνη ή ομάδα ζωνών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά.

Or. en
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Τροπολογία 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του πανευρωπαϊκού
ανταγωνισμού και της ισότιμης 
μεταχείρισης των ανταγωνιστών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, της επιλογής των 
καταναλωτών και της πρόσβασης σε 
αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η 
εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών 
συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά 
ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του 
ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον 
ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και 
την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για 
παράδειγμα στην περίπτωση που 
υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν 
αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να εκπονούν εμπεριστατωμένη 
ανάλυση των συνεπειών του 
ανταγωνισμού πριν την διάθεση νέων 
συχνοτήτων ραδιοφάσματος, καθώς και 
να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
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αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»).

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

Or. en

Τροπολογία 85

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, 
της επιλογής των καταναλωτών και της 
πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό 
μέσο για την τόνωση του πανευρωπαϊκού
ανταγωνισμού, της ισότιμης μεταχείρισης 
των ανταγωνιστών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, της επιλογής των καταναλωτών 
και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες 
περιοχές, όπου η εγκατάσταση 
ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.
Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος 
μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 
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στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»).

μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των 
συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα 
στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες 
αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη 
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το 
κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται 
σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό 
εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή 
για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την 
απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών 
μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία
«GSM»).

Or. en
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Τροπολογία 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 87
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 88

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 89
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής 
παρακολούθηση των εξελίξεων, και 

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

επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 
2007/344/EΚ της Επιτροπής για την 
εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ 
είναι απαραίτητη στην Ένωση η 
λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων 
χρήσεων του ραδιοφάσματος σε 
συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική 
μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ 
των 300 MHz και των 6 GHz. Αυτό θα 
συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών 
τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον 
εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 
όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και 
ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην 
αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής 
παρακολούθηση των εξελίξεων, και 
επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 
2007/344/EΚ της Επιτροπής για την 
εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών 

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

σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ 
είναι απαραίτητη στην Ένωση η 
λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων 
χρήσεων του ραδιοφάσματος σε 
συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική 
μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ 
των 300 MHz και των 6 GHz. Αυτό θα 
συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών 
τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον 
εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 
όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και 
ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην 
αξιολόγηση μελλοντικών αναγκων των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 91
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Η αποτελεσματική και 
συντονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος 
και μία δίκαιη και διαφανής κατανομή 
των συχνοτήτων αναμένεται να δώσουν 
τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς, 
στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και 
των τηλεπικοινωνιών, να διασφαλίσουν 
τον πλουραλισμό της επικοινωνίας, την 
αύξηση της παραγωγής περιεχομένων και 
υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας για τους 
χρήστες, παρέχοντας κίνητρα σε όλους 
τους συντελεστές ώστε να βελτιώσουν την 
τεχνολογία και να προσφέρουν καλύτερες 
υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

Or. it
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Τροπολογία 92
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της
οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής 
χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους νόμιμα 
καθοριζομένους όρους μερισμού. Στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται 
παρενοχλήσεις στη χρήση του 
ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος 
από τον αυξανόμενο όγκο και την 
πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και 
εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία 
της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν 
τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την 
διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει 
να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ 
νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των 
δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους 
μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών, με 
σκοπό την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών ή παρενοχλήσεων στην 
τρέχουσα αλλά και στη μελλοντική χρήση 
του ραδιοφάσματος. Πρέπει επιπλέον να 
υπάρξει μέριμνα ούτως ώστε να μην 
επιβαρυνθούν με τις άμεσες δαπάνες για 
την επίλυση των προβλημάτων 
παρεμβολής και τις δαπάνες μετάβασης 
για την επίτευξη του ψηφιακού 
μερίσματος ούτε ο οπτικοακουστικός 
τομέας ούτε οι πολίτες της ΕΕ, ή 
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τουλάχιστον να αντισταθμιστούν 
κατάλληλα.

Or. en

Τροπολογία 93
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της 
οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών, καθώς και τα 
μελλοντικά εναρμονισμένα πρότυπα ΕΕ 
για μη ραδιοκυματικά ηλεκτρονικά 
δίκτυα και εξοπλισμό είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής 
χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να
διευκολύνουν την συνύπαρξη 
υφιστάμενων και νέων συσκευών. Στα
μελλοντικά ευρωπαϊκά πρότυπα για μη 
ραδιοκυματικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει επίσης να 
αποφεύγονται παρενοχλήσεις στη χρήση 
του ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός 
αντίκτυπος από τον αυξανόμενο όγκο και 
την πυκνότητα των ασύρματων συσκευών 
και εφαρμογών, σε συνδυασμό με την 
ποικιλία της χρήσης του φάσματος, 
δυσχεραίνουν τις τρέχουσες προσεγγίσεις 
για την διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά 
πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν 
εκ νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των 
δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους 
μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών, 
μέσω της βελτίωσης της ατρωσίας των 
δεκτών σε παρεμβολές και μέσω του 
καθορισμού της κατάλληλης στάθμης 
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ισχύος για νέες συσκευές ραδιοφωνικών 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 94
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 95
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 96
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Σε διάφορα κράτη μέλη τίθενται σε 
λειτουργία νέα ευρυζωνικά δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας LTE (Long Term 
Evolution). Τα εν λόγω συστήματα 
χρησιμοποιούν συχνότητες από 790 - 862 
MHz. Στη ζώνη αυτή χρησιμοποιείται επί 
του παρόντος ένα τμήμα των ασύρματων 
μικροφώνων, πράγμα που μπορεί να 
επιτρέψει διαταραχές. Αυτό αφορά, υπό 
ορισμένες συνθήκες, επίσης συσκευές οι 
οποίες χρησιμοποιούνται σε σχολεία, 
θέατρα, συνεδριάσεις ή επίσης από 
άλλους εμπορικούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς χρήστες. Η απαραίτητη 
τεχνική μετατροπή των συστημάτων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω 
σημαντικής οικονομικής δαπάνης και στο 
πλαίσιο αυτό απαιτείται άμεσα η 
διευκρίνιση της ευθύνης.

Or. de

Τροπολογία 98
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Σύμφωνα με πολλαπλές 
συγκλίνουσες μελέτες,η κυκλοφορία 
δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών 
πλαισίων αυξάνεται με ταχύτητα και με 
τους σημερινούς ρυθμούς της 
διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Με τον ρυθμό 
αυτόν ο οποίος θα διατηρηθεί κατά πάσα 
πιθανότητα τα επόμενα χρόνια, η 
κυκλοφορία αυτή θα έχει σχεδόν 
τεσσαρακονταπλασιαστεί από το 2009 
έως το 2014. Για να γίνει διαχειρίσιμη 
αυτή η εκθετική αύξηση, οι ρυθμιστικοί 
φορείς και οι παράγοντες της αγοράς 
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πρέπει να προβούν σε ορισμένες 
ενέργειες, μεταξύ των οποίων η από κάθε 
άποψη βελτιωμένη αποδοτικότητα του 
ραδιοφάσματος, η ενδεχόμενη διάθεση 
περαιτέρω εναρμονισμένων συχνοτήτων 
για την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση
και η μεταφορά κυκλοφορίας προς άλλα 
δίκτυα μέσω συσκευών πολλαπλής 
χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 99
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Ευκταίο θα ήταν να αυξηθεί η 
ευελιξία στη χρήση των συχνοτήτων, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία 
και η προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών 
ταχείας σύνδεσης, που επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος και 
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και 
που καθιστούν δυνατή τη δημιουργία 
νέων διαδραστικών επιγραμμικών 
υπηρεσιών, π.χ. στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της υγείας ή στις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Or. it

Τροπολογία 100
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 

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

επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης
που επιτυγχάνονται χάρη στις αρχές της 
τεχνικής ουδετερότητας και της 
ουδετερότητας της υπηρεσίας. Η 
περαιτέρω εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στη ζώνη 1.5 GHz (1452-
1492 MHz), μια ζώνη που μοιράζεται ήδη 
μεταξύ δορυφορικής και επίγειας χρήσης 
και η ελευθέρωση της ζώνης 2.3 GHz 
(2300-2400 MHz) προς βελτίωση της 
ανταπόκρισης στην αυξημένη ζήτηση για 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες πρέπει να 
εξασφαλίσουν ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων και 
να ευνοήσουν την ανάδειξη φορέων 
εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκής εμβέλειας 
εντός της Ένωσης.  Η περαιτέρω 
κατανομή ραδιοφάσματος για κινητές 
υπηρεσίες, όπως στη ζώνη των 700 MHz 
(694-790 MHz),  πρέπει να αξιολογηθεί 
αναλόγως των μελλοντικών αναγκών 
χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές  υπηρεσίες και για επίγεια 
τηλεόραση.

Or. en

Τροπολογία 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών

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

εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα θα μπορούσαν να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης
εάν κριθεί σκόπιμο και σύμφωνα με τις 
αρχές της ουδετερότητας υπηρεσιών και 
τεχνολογίας. Επιπλέον ραδιοφάσμα για 
ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση και 
άλλες νέες υπηρεσίες στις ζώνες 1.5 GHz 
(1452-1492MHz), 2.3GHz (2300-
2400MHz) και 3.4-3.8GHz πρέπει να 
απελευθερωθεί για την αντιμετώπιση των 
αυξανόμενων αναγκών στις κινητές 
τηλεπικοινωνίες. Πρέπει επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο κατανομών που 
δεν υπερβαίνουν τα 790 MHz για κινητές 
υπηρεσίες μέχρι το 2015 αφού πρώτα 
πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση της ανόδου της ζήτησης και 
των απαιτήσεων χωρητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 103
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης
που επιτυγχάνονται χάρη στις αρχές της 
τεχνικής ουδετερότητας και της 
ουδετερότητας της υπηρεσίας. Επιπλέον 
ραδιοφάσμα για ασύρματη ευρυζωνική 
πρόσβαση στις ζώνες 1.5 GHz (1452-
1492MHz) και 2.3GHz (2300-2400MHz) 
πρέπει να απελευθερωθεί για την 
αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών 
στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Η 
περαιτέρω κατανομή ραδιοφάσματος για 
κινητές υπηρεσίες, όπως στη ζώνη των 
700 MHz (694-790 MHz),  πρέπει να 
αξιολογηθεί αναλόγως των μελλοντικών 
αναγκών χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές  υπηρεσίες και για επίγεια 
τηλεόραση.

Or. en

Τροπολογία 104
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 

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

εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.
Η αποδοτική χρήση της ζώνης 900 MHz 
και η απελευθέρωση της ζώνης 2.3GHz 
(2300-2400MHz) για κινητές υπηρεσίες 
θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
αυξανόμενων αναγκών στις κινητές 
τηλεπικοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η ζώνη των 800 MHz μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την ασύρματη 
ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων.
Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών 
όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς 
και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 
Οκτωβρίου 2009, για τερματισμό των 
αναλογικών εκπομπών από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των 
ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική 
ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω 
ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ
'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.
Η αποδοτική χρήση της ζώνης 900 MHz 
και η απελευθέρωση της ζώνης 2.3GHz 
(2300-2400MHz) για κινητές υπηρεσίες 
θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
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συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης. αυξανόμενων αναγκών στις κινητές 
τηλεπικοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 106
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 107
Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 

(13) Επιπλέον μιας έγκαιρης και θετικής 
για τον ανταγωνισμό απελευθέρωσης της 
ζώνης 900 MHz σύμφωνα με την 
αναθεωρημένη οδηγία 2009/114/ΕΚ για 
τα GSM, η ζώνη των 800 MHz είναι η 
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σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

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

Or. en

Τροπολογία 109
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(13) Επιπλέον μιας έγκαιρης και θετικής 
για τον ανταγωνισμό απελευθέρωσης της 
ζώνης 900 MHz σύμφωνα με την 
αναθεωρημένη οδηγία για τα GSM, η 
ζώνη των 800 MHz είναι η βέλτιστη για 
την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη 
μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
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Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Or. en

Τροπολογία 110
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Σύμφωνα με την τροποποιημένη 
οδηγία GSM, η ζώνη των 900 ΜΗz θα
ανοίξει στο εγγύς μέλλον.  Πέραν τούτου 
η ζώνη των 800 MHz είναι η βέλτιστη για 
την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη 
μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
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εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

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

Or. de

Τροπολογία 111
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 112
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 113
Peter Skinner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 

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

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

Or. en

Τροπολογία 114
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ' αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(13) Η ζώνη των 800 MHz μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη
ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων.
Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών 
όρων της απόφασης 2010/267/EΕ της 
Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2010, 
για τη σύσταση του Συμβουλίου των 
Εταίρων του GMES1, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, σχετικά με τη διευκόλυνση της 
ελευθέρωσης του ψηφιακού μερίσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση2, για τερματισμό 
των αναλογικών εκπομπών από την 1η 
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Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των 
ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική 
ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω 
ζώνη πρέπει έως το 2015 να είναι κατ' 
αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τη ζώνη UHF, 
ανάλογα με τις πραγματικές απαιτήσεις 
της αγοράς, τους κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς στόχους, την εμπειρία και 
την έλλειψη ραδιοφάσματος σε άλλες 
ζώνες, κατάλληλες για κάλυψη.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

_________
1 ΕΕ L 35 της 06.02.10, σελ. 23.
2 ΕΕ L 308 της 24.11.09, σελ. 24.

Or. fr

Τροπολογία 115
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η 
βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική 
κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την 
εναρμόνιση των τεχνικών όρων της 
απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 
2009, για τερματισμό των αναλογικών 
εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην 
κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η 
εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι 
κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



PE460.615v01-00 58/109 AM\858840EL.doc

EL

Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον 
ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, 
ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη 
ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, 
κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να 
συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της 
ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε 
μεγάλες εκτάσεις, οι υποχρεώσεις 
κάλυψης που προκύπτουν στη βάση των
αρχών της τεχνικής ουδετερότητας και 
της ουδετερότητας της υπηρεσίας πρέπει 
να συνοδεύονται από αντίστοιχα 
δικαιώματα. Η σκοπιμότητα της 
απελευθέρωσης επιπλέον ραδιοφάσματος 
για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες 
πρέπει να αξιολογηθεί με στόχο την 
αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών 
στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Η 
περαιτέρω κατανομή ραδιοφάσματος για 
κινητές υπηρεσίες πρέπει να αξιολογηθεί 
σε σχέση με την αναφερόμενη στο άρθρο 
8 καταγραφή και αναλόγως των 
μελλοντικών αναγκών χωρητικότητας για 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
της χρήσης του ραδιοφάσματος για άλλες 
εφαρμογές..

Or. en

Τροπολογία 116
Lara Comi, Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δυνατό. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε 
επίσης να επανεξεταστεί η χρήση του 
συνόλου του ραδιοφάσματος, ανάλογα με
τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς και 
τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς 
στόχους. Επιπλέον, καταναλωτές και 
οπτικοακουστικός τομέας καταβάλλουν 
σήμερα σημαντικές προσπάθειες και 
πραγματοποιούν επενδύσεις για τον 
καθαρισμό της ζώνης των 800 MHz. Κατά 
συνέπεια δεν πρέπει κανονικά να 
προβλέπεται καμμία πρόσθετη αλλαγή 
χρήσης για το υπόλοιπο φάσμα 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η απόφαση της Επιτροπής 
2010/267/ΕΕ όρισε τη ζώνη των 800 MHz 
ικανή για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αφήνοντας 
τα κράτη μέλη να αποφασίσουν 
μεμονωμένα αν και πότε θα ορίσουν ή θα 
διαθέσουν τη ζώνη των 800 MHz για 
τέτοια συστήματα. Ωστόσο, για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της ευρυζωνικής 
κάλυψης τους οποίους όρισε η 
στρατηγική "Ευρώπη 2020", ίσως 
χρειαστεί η θέσπιση προθεσμίας για τη 
διάθεση της ζώνης 800 MHz για 
συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Or. en



PE460.615v01-00 60/109 AM\858840EL.doc

EL

Τροπολογία 118
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η αύξηση των ευκαιριών σε θέματα 
ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων μπορεί 
να προσφέρει στον πολιτιστικό τομέα νέες 
μορφές διανομής, ανοίγοντας έτσι τον 
δρόμο για την ανάπτυξή του στο μέλλον. 
Είναι επίσης σημαντικό να μπορούν οι 
φορείς επίγειων ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών και άλλων παρόμοιων 
υπηρεσιών να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες 
αυτές, όταν ένα πρόσθετο μέρος του 
ραδιοφάσματος απελευθερωθεί για 
ασύρματες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη 
αποζημίωση στους υπάρχοντες χρήστες 
για το κόστος μετάβασης που προκύπτει 
από απελευθέρωση πρόσθετου 
ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η αύξηση των ευκαιριών σε θέματα 
ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων μπορεί 
να προσφέρει στον πολιτιστικό τομέα νέες 
μορφές διανομής, ανοίγοντας έτσι τον 
δρόμο για την ανάπτυξή του στο μέλλον. 
Είναι επίσης σημαντικό να μπορούν οι 
φορείς επίγειων ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών και άλλων παρόμοιων 
υπηρεσιών να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες 
αυτές, όταν ένα πρόσθετο μέρος του 
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ραδιοφάσματος απελευθερωθεί για 
ασύρματες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη 
αποζημίωση στους υπάρχοντες χρήστες 
για το κόστος μετάβασης που προκύπτει 
από απελευθέρωση πρόσθετου 
ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 120
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αύξηση των ευκαιριών σε θέματα 
ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων έχει 
μεγάλη σημασία για την προσφορά προς 
τον πολιτιστικό τομέα νέων μορφών 
διανομής, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για 
την απρόσκοπτη ανάπτυξή του στο 
μέλλον. Είναι επίσης σημαντικό να 
μπορούν οι φορείς επίγειων τηλεοπτικών 
υπηρεσιών και άλλων παρόμοιων 
υπηρεσιών να διατηρούν ή να 
αναπτύσσουν τις υπηρεσίες αυτές, όταν 
μέρος του ραδιοφάσματος απελευθερωθεί 
για ασύρματες υπηρεσίες. Οι δαπάνες 
μετάβασης που θα προκύψουν από την 
απελευθέρωση του ραδιοφάσματος 
μπορούν να καλυφθούν από τέλη 
αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 121
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα συστήματα ασύρματης 
πρόσβασης, περιλαμβανομένων των 
δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω 
ραδιοφωνικού σήματος, υπερβαίνουν 
χωρίς άδεια τις σημερινές κατανομές 
συχνοτήτων στις περιοχές των 2.4GHz 
και των 5GHz. Η σκοπιμότητα της 
επέκτασης της διάθεσης μη 
αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για 
συστήματα ασύρματης πρόσβασης, 
περιλαμβανομένων των ραδιοφωνικών 
τοπικών δικτύων, όπως ορίζεται στην 
απόφαση 2005/513/ΕΚ, πρέπει να 
κρίνεται σε σχέση με την απογραφή των 
υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των αναδυόμενων 
αναγκών για τούτο καθώς και με βάση τη 
χρήση του ραδιοφάσματος για άλλους 
σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 122
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Τα συστήματα ασύρματης 
πρόσβασης που λειτουργούν σύμφωνα με 
γενικές άδειες, περιλαμβανομένων των 
δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω 
ραδιοφωνικού σήματος, υπερβαίνουν 
χωρίς άδεια τις σημερινές κατανομές 
συχνοτήτων στις περιοχές των 2.4GHz 
και των 5GHz. Για να γίνει δυνατή η 
εγκατάσταση ασύρματων τεχνολογιών 
νέας γενιάς, για παράδειγμα, είναι 
αναγκαία η ύπαρξη καναλιών 
μεγαλύτερου εύρους που να επιτρέπουν 
ταχύτητες άνω του ενός Gbps, τα οποία 
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χρειάζονται πρόσβαση σε πρόσθετες 
ζώνες ραδιοφάσματος που θα ορίζονται 
μέσω της απογραφής των υφιστάμενων 
χρήσεων του ραδιοφάσματος και των 
αναδυόμενων αναγκών για τούτο.

Or. en

Τροπολογία 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Ενώ οι ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις θα παραμείνουν σημαντική 
μορφή διανομής περιεχομένου, καθώς 
εξακολουθούν να είναι η οικονομικότερη 
μορφή μαζικής διανομής, η 
ευρυζωνικότητα, σταθερή και κινητή, 
καθώς και άλλες νέες υπηρεσίες 
παρέχουν νέες ευκαιρίες για τον 
πολιτιστικό τομέα να διαφοροποιεί το 
εύρος των μορφών διανομής, να παρέχει 
υπηρεσίες κατόπιν αιτήσεως και να 
αξιοποιεί το οικονομικό δυναμικό της 
μεγάλης αύξησης σε κυκλοφορία 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο 
ορισμός οποιασδήποτε προθεσμίας για τη 
διάθεση της ζώνης 800 Mhz  σε επίγεια 
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συστήματα που είναι σε θέση να 
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας θα μπορούσε να έχει άμεσες 
συνέπειες στην οργάνωση της χρήσης της 
ζώνης για σκοπούς γενικού συμφέροντος 
ή δημόσιας ασφάλειας και άμυνας σε 
ορισμένα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
βέλτιστη χρήση της ζώνης 800 Mhz 
μπορεί να εμποδίζεται σε περιπτώσεις 
όπου τρίτες χώρες έχουν αποφασίσει 
διαφορετική χρήση τους, η οποία 
προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή σε 
ορισμένα κράτη μέλη και τα εμποδίζει να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη ζώνη 
των 800 Mhz για συστήματα ικανά να 
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στο σύνολο ή σε μέρος της 
επικράτειάς τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η προθεσμία που πρέπει να 
οριστεί στην παρούσα οδηγία για 
εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής 
2010/267/ΕΕ μπορεί να χρειαστεί 
αναβολή σε ορισμένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 125
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν 

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

στους νεοεισερχόμενους πρόσβαση στις 
χαμηλότερες ζώνες μέσω δημοπρασιών ή 
άλλων μορφών διαγωνισμού· Στους όρους 
θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνονται 
υποχρεώσεις κάλυψης, μέγεθος 
φασματικού τμήματος, το χρονοδιάγραμμα 
χορήγησης δικαιωμάτων, πρόσβαση σε 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών εικονικών 
δικτύων (MVNO), καθώς και η διάρκεια 
των δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της εμπορίας του 
ραδιοφάσματος για την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, 
για τη διευκόλυνση της εμφάνισης νέων 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και για την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, 
πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις 
ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι 
κατανεμημένες σε ασύρματες 
επικοινωνίες, και των οποίων τα 
δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Or. en

Τροπολογία 126
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν 

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

να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 
κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, 
το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 
δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων
(MVNO), η διάρκεια των δικαιωμάτων 
χρήσης και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορούν να αποσύρονται ή να 
μεταβιβάζονται τα δικαιώματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
εμπορίας του ραδιοφάσματος για την 
αύξηση της αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος και για την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς ασύρματου εξοπλισμού 
και υπηρεσιών, πρέπει οι όροι αυτοί να 
εφαρμόζονται στις ζώνες του 
ραδιοφάσματος που είναι κατανεμημένες 
σε ασύρματες επικοινωνίες, και των 
οποίων τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Or. en

Τροπολογία 127
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 
κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, 
το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 

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

δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων
(MVNO), καθώς και η διάρκεια των 
δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σημασία της εμπορίας του 
ραδιοφάσματος για την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, 
για τη διευκόλυνση της εμφάνισης νέων 
φορέων πανευρωπαϊκής εμβέλειας και για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, 
πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις 
ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι 
κατανεμημένες σε ασύρματες 
επικοινωνίες, και των οποίων τα 
δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Or. en

Τροπολογία 128
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση 
και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
αποτρέποντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα 
μπορούσαν να οριστούν ορισμένες 
διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι 
αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 
κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, 
το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 
δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων
(MVNO), καθώς και η διάρκεια των 

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

δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σημασία της εμπορίας του 
ραδιοφάσματος για την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, 
για τη διευκόλυνση της εμφάνισης 
υπηρεσιών πανευρωπαϊκής εμβέλειας και 
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, 
πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις 
ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι 
κατανεμημένες σε ασύρματες 
επικοινωνίες, και των οποίων τα 
δικαιώματα χρήσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Or. en

Τροπολογία 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο 
φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι 
μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, 
πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, η 
πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας 
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η
ηλ-υγεία και η ηλ-ένταξη. Η 
βελτιστοποίηση της συνέργειας μεταξύ 
πολιτικής ραδιοφάσματος και 
δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση 
μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ 
διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος 
αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την 
καινοτομία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Επιτροπής πρέπει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του 
κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με 
την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για 
την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής 
που σχετίζονται με τη νομοθεσία της 
Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 

(15) Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο 
φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι 
μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, 
πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, η
ηλ-υγεία, η ηλ-ένταξη, η πολιτική 
προστασία και η παροχή βοήθειας σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η
τελευταία ενόψει της αυξημένης χρήσης 
που κάνει σε μετάδοση οπτικού σήματος 
και δεδομένων για ταχεία και 
αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών.
Η βελτιστοποίηση της συνέργειας μεταξύ 
πολιτικής ραδιοφάσματος και 
δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση 
μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ 
διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος 
αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την 
καινοτομία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Επιτροπής πρέπει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του 
κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με 
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έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των 
αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που 
μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή 
επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
π.χ. ευφυής ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. 
Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής 
προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, 
για τη στήριξη της Ε&Α και 
επιστημονικών δραστηριοτήτων.

την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για 
την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής 
που σχετίζονται με τη νομοθεσία της 
Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 
έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των 
αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που 
μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή 
επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
π.χ. ευφυής ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. 
Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής 
προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, 
για τη στήριξη της Ε&Α και 
επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 130
Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο 
φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι 
μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, 
πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, η 
πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας 
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η 
ηλ-υγεία και η ηλ-ένταξη. Η 
βελτιστοποίηση της συνέργειας μεταξύ 
πολιτικής ραδιοφάσματος και 
δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση 
μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ 
διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος 
αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την 
καινοτομία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Επιτροπής πρέπει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του 
κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με 
την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για 
την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής 
που σχετίζονται με τη νομοθεσία της 
Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 

(15) Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο 
φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι 
μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, 
πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, η
πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας 
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η 
ηλ-υγεία και η ηλ-ένταξη. Η 
βελτιστοποίηση της συνέργειας και των 
άμεσων συνδέσμων μεταξύ πολιτικής 
ραδιοφάσματος και δραστηριοτήτων Ε&Α 
και η εκπόνηση μελετών 
ραδιοσυμβατότητας μεταξύ διαφορετικών 
χρηστών του ραδιοφάσματος αναμένεται 
ότι θα βοηθήσουν την καινοτομία. Το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής 
πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
τεχνικών πτυχών του κανονισμού του 
ραδιοφάσματος, ιδίως με την παροχή 
εγκαταστάσεων δοκιμών για την 
επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής που 
σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ένωσης. 
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έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των 
αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που 
μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή 
επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
π.χ. ευφυής ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. 
Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής 
προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, 
για τη στήριξη της Ε&Α και 
επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας 
βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των 
αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που 
μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή 
επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
π.χ. ευφυής ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. 
Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής 
προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, 
για τη στήριξη της Ε&Α και 
επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17)  Η προστασία της δημόσιας υγείας 
από ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι 
ουσιώδης για την ευημερία των πολιτών 
και για συνεκτική προσέγγιση στην 
αδειοδότηση ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· βάσει της σύστασης 
1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου για τον 
περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι απαραίτητο 
να διασφαλιστεί διαρκής παρακολούθηση 
των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών 
αποτελεσμάτων της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών 
αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από 
τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από 
αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού.

(17) Η προστασία της δημόσιας υγείας από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης 
για την ευημερία των πολιτών και για 
συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
βάσει της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί 
διαρκής παρακολούθηση των ιοντιζουσών 
και μη ιοντιζουσών αποτελεσμάτων της 
χρήσης του ραδιοφάσματος στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών 
αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από 
τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από 
αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού.
Κατά την προσπάθειά τους να επιτύχουν 
τη δέουσα δημόσια ασφάλεια, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
προστατευτικά μέτρα είναι ουδέτερα από 
άποψη τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 132
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προστασία της δημόσιας υγείας από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης 
για την ευημερία των πολιτών και για 
συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
βάσει της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί 
διαρκής παρακολούθηση των ιοντιζουσών 
και μη ιοντιζουσών αποτελεσμάτων της 
χρήσης του ραδιοφάσματος στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών 
αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από 
τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από 
αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού.

(17) Η προστασία της δημόσιας υγείας από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης 
για την ευημερία των πολιτών και για 
συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
βάσει της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί 
διαρκής παρακολούθηση των ιοντιζουσών 
και μη ιοντιζουσών αποτελεσμάτων της 
χρήσης του ραδιοφάσματος στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών 
αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από 
τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από 
αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού.
κατά την προσπάθειά τους να επιτύχουν
τη δέουσα δημόσια ασφάλεια, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
προστατευτικά μέτρα είναι ουδέτερα από 
άποψη τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 133

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προστασία της δημόσιας υγείας από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης 

(17) Η προστασία της δημόσιας υγείας από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης 
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για την ευημερία των πολιτών και για 
συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
βάσει της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί 
διαρκής παρακολούθηση των ιοντιζουσών 
και μη ιοντιζουσών αποτελεσμάτων της 
χρήσης του ραδιοφάσματος στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών 
αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από 
τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από 
αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού.

για την ευημερία των πολιτών και για 
συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
βάσει της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία είναι απαραίτητο να επιτευχθεί 
καλύτερη κατανόηση του πώς αντιδρούν 
οι ζωντανοί οργανισμοί στα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να
διασφαλιστεί διαρκής παρακολούθηση των 
ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών 
αποτελεσμάτων της χρήσης του 
ραδιοφάσματος στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών 
αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από 
τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από 
αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ουσιώδεις στόχοι δημοσίου 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
απαιτούν συντονισμένες τεχνικές λύσεις 
για τη διασυνεργασία υπηρεσιών 
ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης μεταξύ 
των κρατών μελών. Πρέπει να διατίθεται 
επαρκές εύρος ραδιοφάσματος σε 
συνεκτική βάση για την ανάπτυξη και την 
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και 
συσκευών ασφάλειας, καθώς και 
καινοτόμων πανευρωπαϊκών ή 
διαλειτουργικών λύσεων ασφάλειας και 
έκτακτης ανάγκης. Από μελέτες έχει ήδη 
καταδειχθεί η ανάγκη πρόσθετου 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στη ζώνη 
κάτω του 1 GHz για παροχή κινητών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών πολιτικής 

(18) Ουσιώδεις στόχοι δημοσίου 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
απαιτούν συντονισμένες τεχνικές λύσεις 
για τη διασυνεργασία υπηρεσιών 
ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης μεταξύ 
των κρατών μελών. Πρέπει να διατίθεται 
επαρκές εύρος ραδιοφάσματος σε 
συνεκτική βάση για την ανάπτυξη και την 
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και 
συσκευών ασφάλειας, καθώς και 
καινοτόμων πανευρωπαϊκών ή 
διαλειτουργικών λύσεων ασφάλειας και 
έκτακτης ανάγκης. Από μελέτες έχει ήδη 
καταδειχθεί η ανάγκη πρόσθετου 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στη ζώνη 
κάτω του 1 GHz για παροχή κινητών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών πολιτικής 
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προστασίας και αντιμετώπισης 
καταστροφών, σε όλη την Ένωση, για τα 
επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

προστασίας και αντιμετώπισης 
καταστροφών, σε όλη την Ένωση, για τα 
επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Ο δορυφόρος θα 
παίξει βασικό ρόλο και στην ανάπτυξη 
δυναμικού παγκοσμίου επιπέδου για την 
ανταπόκριση σε καταστροφές εντός και 
εκτός της ΕΕ, ένας πολιτικός στόχος που 
έχει προβλεφθεί στην πρόσφατη 
ανακοίνωση της ΓΔ ECHO και 
περιλαμβάνει τη χρήση δορυφορικού 
φάσματος που θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων 
τόσο εντός όσο και εκτός των 
ευρωπαϊκών συνόρων.

Or. en

Τροπολογία 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ουσιώδεις στόχοι δημοσίου 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
απαιτούν συντονισμένες τεχνικές λύσεις 
για τη διασυνεργασία υπηρεσιών 
ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης μεταξύ 
των κρατών μελών. Πρέπει να διατίθεται 
επαρκές εύρος ραδιοφάσματος σε
συνεκτική βάση για την ανάπτυξη και την 
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και 
συσκευών ασφάλειας, καθώς και 
καινοτόμων πανευρωπαϊκών ή 
διαλειτουργικών λύσεων ασφάλειας και 
έκτακτης ανάγκης. Από μελέτες έχει ήδη 
καταδειχθεί η ανάγκη πρόσθετου 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στη ζώνη 
κάτω του 1 GHz για παροχή κινητών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών πολιτικής 
προστασίας και αντιμετώπισης 
καταστροφών, σε όλη την Ένωση, για τα 
επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

(18) Ουσιώδεις στόχοι δημοσίου 
συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
απαιτούν συντονισμένες τεχνικές λύσεις 
για τη διασυνεργασία υπηρεσιών 
ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης μεταξύ 
των κρατών μελών. Πρέπει να διατίθεται 
επαρκές εύρος ραδιοφάσματος σε ένα 
συντονισμένο πανευρωπαϊκό τμήμα 
ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη και την 
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και 
συσκευών ασφάλειας, καθώς και 
καινοτόμων πανευρωπαϊκών ή 
διαλειτουργικών λύσεων ασφάλειας και 
έκτακτης ανάγκης. Από μελέτες έχει ήδη 
καταδειχθεί η ανάγκη πρόσθετου 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στη ζώνη 
κάτω του 1 GHz για παροχή κινητών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών πολιτικής 
προστασίας και αντιμετώπισης 
καταστροφών, σε όλη την Ένωση, για τα 
επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Οποιαδήποτε 
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πρόσθετη εναρμονισμένη κατανομή 
φάσματος για πολιτική προστασία και 
αντιμετώπιση καταστροφών (ΠΠΑΚ) 
κάτω του ενός 1GHz πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης εξέταση της 
δυνατότητας να ελευθερωθεί ή να 
χρησιμοποιηθεί από κοινού άλλο φάσμα 
που ανήκει στην ΠΠΑΚ.

Or. en

Τροπολογία 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο κανονισμός για το ραδιοφάσμα έχει 
ισχυρή διασυνοριακή ή διεθνή διάσταση, 
λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης, του 
διεθνούς χαρακτήρα των αγορών που 
εξαρτώνται από ραδιοεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες, καθώς και της ανάγκης 
αποφυγής βλαβερών παρεμβολών μεταξύ 
των χωρών. Επιπλέον, η αναφορά σε 
διεθνείς συμφωνίες στις οδηγίες 
2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε, σημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη δεν αναλαμβάνουν διεθνείς 
υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή 
περιορίζουν την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ένωση. 
Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με τη 
νομολογία, να καταβάλουν κάθε 
απαραίτητη προσπάθεια ώστε, σε διεθνείς 
οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με 
το συντονισμό του ραδιοφάσματος, να 
καταστεί δυνατή η κατάλληλη 
εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. 
Επιπλέον, όταν διακυβεύεται η πολιτική ή 
η αρμοδιότητα της Ένωσης, πρέπει η 
Ένωση να καθοδηγεί πολιτικά την 
προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και 

(19) Ο κανονισμός για το ραδιοφάσμα έχει 
ισχυρή διασυνοριακή ή διεθνή διάσταση, 
λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης, του 
διεθνούς χαρακτήρα των αγορών που 
εξαρτώνται από ραδιοεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες, καθώς και της ανάγκης 
αποφυγής βλαβερών παρεμβολών μεταξύ 
των χωρών. Επιπλέον, η αναφορά σε 
διεθνείς συμφωνίες στις οδηγίες 
2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε, σημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη δεν αναλαμβάνουν διεθνείς 
υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή 
περιορίζουν την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ένωση. 
Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με τη 
νομολογία, να καταβάλουν κάθε 
απαραίτητη προσπάθεια ώστε, σε διεθνείς 
οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με 
το συντονισμό του ραδιοφάσματος, να 
καταστεί δυνατή η κατάλληλη 
εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. 
Επιπλέον, όταν διακυβεύεται η πολιτική ή 
η αρμοδιότητα της Ένωσης, πρέπει η 
Ένωση να καθοδηγεί πολιτικά την 
προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και 
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να αναλαμβάνει ρόλο σε πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, 
αντίστοιχα με το μέγεθος ευθύνης της για 
θέματα ραδιοφάσματος βάσει το 
ενωσιακού δικαίου.

να διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα μιλά με μία 
φωνή σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για 
την εξασφάλιση παγκόσμιων συνεργιών 
και οικονομιών κλίμακας ως προς τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, 
συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αντίστοιχα με 
το μέγεθος ευθύνης της για θέματα 
ραδιοφάσματος βάσει το ενωσιακού 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 137
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 138
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 139
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 140
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η WRC του 2012 περιλαμβάνει (21) Για να αποφευχθεί η αυξανόμενη 
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συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την 
Ένωση, όπως το ψηφιακό μέρισμα, οι 
επιστημονικές και μετεωρολογικές 
υπηρεσίες, η αειφόρος ανάπτυξη και η 
αλλαγή του κλίματος, οι δορυφορικές 
επικοινωνίες και η χρήση του 
ραδιοφάσματος για το GALILEO (που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
876/20029 του Συμβουλίου για τη 
δημιουργία της κοινής επιχείρησης Galileo 
και τον κανονισμό (ΕΚ) 1321/200410 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία 
δομών για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης), καθώς και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για παγκόσμια 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
της ασφάλειας για βελτίωση της χρήσης 
των δεδομένων γεωσκόπησης.

πίεση επί της ζώνης συχνοτήτων που 
προορίζεται για δορυφορική πλοήγηση 
και δορυφορική επικοινωνία, το εύρος 
ζώνης τους πρέπει να διασφαλίζεται στο 
νέο σχεδιασμό χρήσης του 
ραδιοφάσματος· η WRC του 2012 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούν την Ένωση, όπως το ψηφιακό 
μέρισμα, οι επιστημονικές και 
μετεωρολογικές υπηρεσίες, η αειφόρος 
ανάπτυξη και η αλλαγή του κλίματος, οι 
δορυφορικές επικοινωνίες και η χρήση του 
ραδιοφάσματος για το GALILEO (που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
876/20029 του Συμβουλίου για τη 
δημιουργία της κοινής επιχείρησης Galileo 
και τον κανονισμό (ΕΚ) 1321/200410 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία 
δομών για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης), καθώς και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για παγκόσμια 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
της ασφάλειας για βελτίωση της χρήσης 
των δεδομένων γεωσκόπησης.

Or. en

Τροπολογία 141
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης θα πρέπει να εφαρμοστούν με 
σεβασμό προς τις εγγυήσεις που παρέχουν 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην 
οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
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πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 
καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών1.
_________
1 ΕΕ L 337 της 18.12.09, σελ. 37.

Or. fr

Τροπολογία 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης πρέπει να ερμηνεύονται κατά 
τρόπο ώστε να μη θίγεται η προστασία 
την οποία παρέχει στους οικονομικούς 
παράγοντες της αγοράς η οδηγία 
2009/140/ΕΚ για την τροποποίηση των
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης πρέπει να ερμηνεύονται κατά 
τρόπο ώστε να μη θίγεται η προστασία 
την οποία παρέχει στους οικονομικούς 
παράγοντες της αγοράς η οδηγία 
2009/140/ΕΚ για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης πρέπει να ερμηνεύονται κατά 
τρόπο ώστε να μη θίγεται η προστασία 
την οποία παρέχει στους οικονομικούς 
παράγοντες της αγοράς η οδηγία 
2009/140/ΕΚ για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 145
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Or. de

Τροπολογία 146
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Or. de

Τροπολογία 147
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Or. de

Τροπολογία 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Πεδίο εφαρμογής

Or. en

Τροπολογία 149
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Or. fr

Τροπολογία 150
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα απόφαση, σε συμφωνία με τις 
οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 
2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ καθώς και 
την απόφαση αριθ. 67/2002/ΕΚ, θεσπίζει 
πρόγραμμα πολιτικής συχνοτήτων για το 
στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση 
της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό 
τη διασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. de
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Τροπολογία 151
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα απόφαση, σε συμφωνία με τις 
οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 
2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ καθώς και 
την απόφαση αριθ. 67/2002/ΕΚ, θεσπίζει 
πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για 
το στρατηγικό σχεδιασμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Or. de

Τροπολογία 152
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα απόφαση, σε συμφωνία με τις 
οδηγίες 2002/21/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ και 
2002/19/ΕΚ, την οδηγία 2002/22/ΕΚ και 
την απόφαση αριθ. 67/2002/ΕΚ, θεσπίζει 
πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για 
το στρατηγικό σχεδιασμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα απόφαση, σε συμφωνία με τις 
οδηγίες 2002/21/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ και 
2002/19/ΕΚ, την οδηγία 2002/22/ΕΚ και 
την απόφαση αριθ. 67/2002/ΕΚ, θεσπίζει 
πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για 
το στρατηγικό σχεδιασμό και την 
εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 154
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 155
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 156
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 157
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται υπό 
την επιφύλαξη της υφιστάμενης 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των μέτρων 
που λαμβάνονται, σε εθνικό επίπεδο, στο 
πλαίσιο του σεβασμού της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, προκειμένου να επιτευχθούν 
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οι στόχοι γενικού συμφέροντος, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις στον τομέα των 
περιεχομένων και την οπτικοακουστική 
πολιτική, καθώς και υπό την επιφύλαξη 
του δικαιώματος των κρατών μελών να 
οργανώνουν τη διαχείρισή τους για το 
ραδιοφάσμα και να το χρησιμοποιούν για 
σκοπούς που αφορούν τη δημόσια τάξη, 
τη δημόσια ασφάλεια και την άμυνα.

Or. fr

Τροπολογία 158
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το ισχύον 
δίκαιο της ΕΕ και μέτρα τα οποία 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, τα οποία 
ευρίσκονται σε συμφωνία με το ενωσιακό 
δίκαιο και υπηρετούν τους στόχους του 
γενικού συμφέροντος, ειδικότερα στόχους 
σε σχέση με το καθεστώς για το 
περιεχόμενο και την πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα καθώς και το 
δίκαιο των κρατών μελών που κατά τη 
διαχείριση και τη χρήση του 
ραδιοφάσματος λαμβάνουν υπόψη πτυχές 
της δημόσιας ασφάλειας και τάξης 
καθώς και της άμυνας.

Or. de

Τροπολογία 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το ισχύον 
δίκαιο της ΕΕ και μέτρα τα οποία 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, τα οποία 
ευρίσκονται σε συμφωνία με το ενωσιακό 
δίκαιο και υπηρετούν τους στόχους του 
γενικού συμφέροντος, ειδικότερα στόχους 
σε σχέση με το καθεστώς για το 
περιεχόμενο και την πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα καθώς και το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Or. en

Τροπολογία 160
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 161
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 162
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση καλύπτει την 
εσωτερική αγορά σε όλους τους τομείς 
ενωσιακής πολιτικής που αφορούν τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, όπως μεταξύ 
άλλων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
στην έρευνα και ανάπτυξη, στις 
μεταφορές, στην ενέργεια και στον 
οπτικοακουστικό τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 163
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση καλύπτει την 
εσωτερική αγορά σε όλους τους τομείς 
ενωσιακής πολιτικής που αφορούν τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, όπως στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στην έρευνα 
και ανάπτυξη, στις μεταφορές, στην 
ενέργεια και στον οπτικοακουστικό 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 164
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση συμφωνεί με το 
ισχύον δίκαιο της ΕΕ, ιδίως τις οδηγίες 
2002/20/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ, καθώς και 
την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ και την 
οδηγία 1999/5/ΕΚ, καθώς και με τα 
μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο 
σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο και 
τηρουμένων των σχετικών διεθνών 
συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU.

Or. en
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Τροπολογία 165
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση  ισχύει με την 
επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται 
σε εθνικό επίπεδο, τηρουμένου του 
ενωσιακού δικαίου, για την επιδίωξη 
στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως 
σχετικά με τη ρύθμιση περιεχομένου και 
την πολιτική στον οπτικοακουστικό 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 166
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, 
για την εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής 
των ακόλουθων γενικών ρυθμιστικών 
αρχών σε ολόκληρη την Ένωση:

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή, κατά διαφανή 
τρόπο, για την εξασφάλιση συνεπούς 
εφαρμογής των ακόλουθων γενικών 
ρυθμιστικών αρχών σε ολόκληρη την 
Ένωση:

Or. en

Τροπολογία 167
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των 
συχνοτήτων· επομένως είναι εξαιρετικής 
σημασίας οι αρχές της ευελιξίας και η 
χρήση του ραδιοφάσματος κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και προσανατολισμένο 
στην αγορά, χάρις στη διασφάλιση 
θεμιτού ανταγωνισμού με την ένταξη των 
υφιστάμενων επιχειρηματικών προτύπων 
σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 169
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των
συχνοτήτων, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση 
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της κοινωνικής, πολιτιστικής και 
οικονομικής αξίας των συχνοτήτων στο 
σύνολό τους·

Or. de

Τροπολογία 170
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των
συχνοτήτων, κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η χωρίς παρεμβολές 
λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 171
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 172
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 173
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των
συχνοτήτων, με παράλληλο σεβασμό της 
σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και 
οικονομικής αξίας την οποίαν έχει το 
ραδιφάσμα·

Or. fr

Τροπολογία 174
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των
συχνοτήτων, με σεβασμό προς τις 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
του επιδράσεις·

Or. fr

Τροπολογία 175
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των
συχνοτήτων, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση 
της κοινωνικής, πολιτιστικής και 
οικονομικής αξίας των συχνοτήτων στο 
σύνολό τους·

Or. en

Τροπολογία 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των 
συχνοτήτων· ταυτόχρονα συνεκτιμώνται 
η κοινωνική, η πολιτιστική και η 
οικονομική αξία των συχνοτήτων στο 
σύνολό τους·

Or. en
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Τροπολογία 177
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος, η οποία αντανακλά και 
τη σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική του αξία·

Or. en

Τροπολογία 178
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 179
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εφαρμογή τεχνολογικής 
ουδετερότητας και ουδετερότητας των 

διαγράφεται
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υπηρεσιών στη χρήση ραδιοφάσματος για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
και κατά το δυνατόν για άλλους τομείς 
και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να 
προάγεται η αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος, ιδίως με ενίσχυση της 
ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 180
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εφαρμογή τεχνολογικής 
ουδετερότητας και ουδετερότητας των 
υπηρεσιών στη χρήση ραδιοφάσματος για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 
και κατά το δυνατόν για άλλους τομείς 
και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να 
προάγεται η αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος, ιδίως με ενίσχυση της 
ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της 
καινοτομίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας 
και ουδετερότητας των υπηρεσιών στη
χρήση ραδιοφάσματος για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και κατά το 
δυνατόν για άλλους τομείς και εφαρμογές, 
κατά τρόπο ώστε να προάγεται η 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, 
ιδίως με ενίσχυση της ευελιξίας, καθώς και 
με προώθηση της καινοτομίας·

(β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας 
και ουδετερότητας των υπηρεσιών για την 
εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και 
κατά το δυνατόν για άλλους τομείς και 
εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να προάγεται 
η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος
και να γίνει δυνατή η αύξηση της 
κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών 
πλαισίων, καθώς και των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, ιδίως με ενίσχυση της 
ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της
καινοτομίας, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης να αποφευχθούν οι επιβλαβείς 
παρεμβολές και να διασφαλιστεί η 
τεχνική ποιότητα υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας 
και ουδετερότητας των υπηρεσιών στη
χρήση ραδιοφάσματος για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και κατά το 
δυνατόν για άλλους τομείς και εφαρμογές, 
κατά τρόπο ώστε να προάγεται η 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, 
ιδίως με ενίσχυση της ευελιξίας, καθώς και 
με προώθηση της καινοτομίας·

(β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας 
και ουδετερότητας των υπηρεσιών για την 
εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και 
κατά το δυνατόν για άλλους τομείς και 
εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να προάγεται 
η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος
και να γίνει δυνατή η αύξηση της 
κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών 
πλαισίων, καθώς και των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, ιδίως με ενίσχυση της 
ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της
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καινοτομίας, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης να αποφευχθούν οι επιβλαβείς 
παρεμβολές και να διασφαλιστεί η 
τεχνική ποιότητα υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 183
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 184
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) εφαρμογή του πλέον κατάλληλου, 
διαφανούς και ευέλικτου συστήματος 
αδειοδότησης που είναι δυνατό, κατά 
τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η
προσβασιμότητα, η ευελιξία και η 
αποτελεσματικότητα στη χρήση του 
ραδιοφάσματος·

Or. ro
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Τροπολογία 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 186

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 188
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 189
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 190
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη 
διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού, για την ενίσχυση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EΚ στην 
τροποποιηθείσα μορφή της από την 
οδηγία 2009/140/EΚ, καθώς και της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 191

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) εξασφάλιση της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς και των ψηφιακών 
υπηρεσιών, με τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
ισοτιμίας μεταξύ των ανταγωνιζόμενων, 
καθώς και με την προώθηση της 
δημιουργίας νέων φορέων 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Or. en
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Τροπολογία 192
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) εξασφάλιση της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς και των ψηφιακών 
υπηρεσιών, με τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
ισοτιμίας μεταξύ των ανταγωνιζόμενων, 
καθώς και με την προώθηση της 
δημιουργίας νέων φορέων 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Or. en

Τροπολογία 193
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) εξασφάλιση της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς και των ψηφιακών 
υπηρεσιών, με τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
ισοτιμίας μεταξύ των ανταγωνιζόμενων, 
καθώς και με την προώθηση της 
δημιουργίας νέων φορέων 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Or. en

Τροπολογία 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 



AM\858840EL.doc 103/109 PE460.615v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) εξασφάλιση της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς και των ψηφιακών 
υπηρεσιών με τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
ισοτιμίας μεταξύ των ανταγωνιζομένων.

Or. en

Τροπολογία 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) εξασφάλιση της λειτουργίας και της
ανάπτυξης της εσωτερικής ψηφιακής
αγοράς, ιδίως με τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
πανευρωπαϊκής ισοτιμίας μεταξύ των 
ανταγωνιζομένων.

Or. en

Τροπολογία 196
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) εξασφάλιση της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς και των ψηφιακών 
υπηρεσιών, ιδίως με τη διασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Or. fr



PE460.615v01-00 104/109 AM\858840EL.doc

EL

Τροπολογία 197
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) προώθηση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως με την ενίσχυση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 198
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) προώθηση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως με την ενίσχυση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) διασφάλιση της αποτελεσματικής 
χρήσης του ραδιοφάσματος με την 
ενσωμάτωση στα δικαιώματα πρόσβασης 
της υποχρέωσης να επιλεγεί η 
αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη 
τεχνολογία συμπίεσης, μετάδοσης και 
εγκατάστασης, με την επιφύλαξη της 
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αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας 
και ουδετερότητας των υπηρεσιών· 

Or. en

Τροπολογία 200
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών ή 
διαταράξεων·

Or. ro

Τροπολογία 201
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) προώθηση της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 202
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) προώθηση της καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 203
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) κατά τον προσδιορισμό των 
τεχνικών όρων ως προς τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, πλήρης συνεκτίμηση της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας όσον 
αφορά τις επιπτώσεις από εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην 
ανθρώπινη υγεία·

Or. en

Τροπολογία 204
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) κατά τον προσδιορισμό των 
τεχνικών όρων ως προς τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, πλήρης συνεκτίμηση της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας όσον 
αφορά τις επιπτώσεις από εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην 
ανθρώπινη υγεία·

Or. en

Τροπολογία 205
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
ισχύουν οι ακόλουθες συγκεκριμένες 
αρχές:
(α) εφαρμογή τεχνολογικής 
ουδετερότητας και ουδετερότητας των 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και 
κατά το δυνατόν τη μεταβίβαση ή 
εκμίσθωση ατομικών δικαιωμάτων για 
τη χρήση ραδιοφωνικών συχνοτήτων στο 
πλαίσιο του άρθρου 9β της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ για τη χρήση ραδιοφάσματος 
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, κατά τρόπο ώστε να 
προάγεται η αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος, ιδίως με ενίσχυση της 
ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της 
καινοτομίας·
(β) προαγωγή, σύμφωνα με τα άρθρα 9 
και  8α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο) και την απόφαση 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα), της 
εναρμονισμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων καθ’ όλη της 
Κοινότητα, κατά τρόπο ώστε να 
καλύπτεται η ανάγκη να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση·
γ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, με την 
αποτροπή, μέσω μέτρων εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς, πράγμα που οδηγεί 
σε σημαντική στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 206
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
ισχύουν οι ακόλουθες συγκεκριμένες 
αρχές:
(α) εφαρμογή τεχνολογικής 
ουδετερότητας και ουδετερότητας των 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και 
κατά το δυνατόν τη μεταβίβαση ή 
εκμίσθωση ατομικών δικαιωμάτων για 
τη χρήση ραδιοφωνικών συχνοτήτων στο 
πλαίσιο του άρθρου 9β της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ για τη χρήση ραδιοφάσματος 
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, κατά τρόπο ώστε να 
προάγεται η αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος, ιδίως με ενίσχυση της 
ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της 
καινοτομίας·
(β) προαγωγή, σύμφωνα με τα άρθρα 9 
και  8α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο) και την απόφαση 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση για το ραδιοφάσμα), της 
εναρμονισμένης χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων καθ’ όλη της 
Κοινότητα, κατά τρόπο ώστε να 
καλύπτεται η ανάγκη να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση·
γ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, με την 
αποτροπή, μέσω μέτρων εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς, πράγμα που οδηγεί 
σε σημαντική στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·

Or. en
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