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Τροπολογία 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να εξασφαλιστεί ότι επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος 
διατίθεται για ασύρματες υπηρεσίες, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των 
τεχνολογικών λύσεων, και ότι αυτό θα 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 1200 MHz το 
2015, εκτός αν στο πρόγραμμα για την 
πολιτική ραδιοφάσματος ορίζεται 
διαφορετικά, ώστε να ικανοποιηθεί μια 
ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για 
κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών 
πλαισίων, επιτρέποντας έτσι την 
ανάπτυξη εμπορικών και δημόσιων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 208
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος, για 
στήριξη των στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης για το ραδιοφάσμα, και 
προκειμένου να ικανοποιηθεί η ταχέως 
αυξανόμενη ζήτηση για κυκλοφορία 
δεδομένων μέσω κινητών πλαισίων, με 
παράλληλη διασφάλιση της ανάπτυξης 
άλλων χρηστών του ραδιοφάσματος όπως 
οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς·
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Τροπολογία 209
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 210
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 211
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 212
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για 
στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης, 
και να ληφθούν υπόψη οι σημαντικοί 
στόχοι γενικού συμφέροντος, ήτοι η 
πολιτιστική πολυμορφία και ο 
πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, 
καθώς και τα συμφέροντα των διαφόρων 
χρηστών του ραδιοφάσματος·

Or. fr
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Τροπολογία 213
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 214
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος, 
ιδιαίτερα για στήριξη πολιτικών στόχων 
της Ένωσης όπως η κατά προτεραιότητα 
προώθηση της ευρυζωνικότητας και η 
διασφάλιση του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα 
με την έγκαιρη εφαρμογή της οδηγίας 
2009/114/ΕΚ (αναθεωρημένη οδηγία 
GSM )*·
_____________________

* ΕΕ L 274, 20.10.09, σ. 25. 

Or. en
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Τροπολογία 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος, για 
στήριξη των στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης για το ραδιοφάσμα, και 
προκειμένου να ικανοποιηθεί η ταχέως 
αυξανόμενη ζήτηση για κυκλοφορία 
δεδομένων μέσω κινητών πλαισίων, με 
παράλληλη διασφάλιση της ανάπτυξης 
άλλων χρηστών του ραδιοφάσματος όπως 
οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς·

Or. en

Τροπολογία 216
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για 
στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης, 
λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της 
κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής 
αξίας των συχνοτήτων συνολικά·

Or. de

Τροπολογία 217
Petra Kammerevert

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

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

(α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για 
στήριξη των στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης στον τομέα των συχνοτήτων 
λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης της 
ραδιοτηλεόρασης·

Or. de

Τροπολογία 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και 
να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού 
θεματολογίου, για να εξασφαλιστεί ότι 
όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με 
ταχύτητα όχι μικρότερη των 30 Mbps το 
2020, λαμβανομένης της 
οπτικοακουστικής φύσης της 
αναμενόμενης ζήτησης, και να δοθεί στην 
Ένωση η δυνατότητα να διαθέτει τη 
μέγιστη δυνατή ευρυζωνική ταχύτητα και 
χωρητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

(αα) να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και 
να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού 
θεματολογίου, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι 
πολίτες της Ένωσης έχουν πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα όχι 
μικρότερη των 30 Mbps έως το 2020, και 
δίνοντας στην Ένωση τη δυνατότητα να 
διαθέτει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και 
χωρητικότητα για τις ευρυζωνικές 
υπηρεσίες·

Or. ro

Τροπολογία 220
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) να εξασφαλισθεί ότι επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος 
διατίθεται για ασύρματες υπηρεσίες, 
ώστε να ικανοποιηθεί μια ταχέως 
αυξανόμενη ζήτηση για κυκλοφορία 
δεδομένων μέσω κινητών πλαισίων, 
επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη 
εμπορικών ή δημόσιων υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) να ενθαρρυνθεί η αποδοτική χρήση 
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του ραδιοφάσματος ώστε να 
αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση για 
χρήση συχνοτήτων, με συνεκτίμηση της 
κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής 
αξίας των συχνοτήτων στο σύνολό τους·

Or. en

Τροπολογία 222
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) να ενθαρρυνθεί η αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος ώστε να 
αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση για 
χρήση συχνοτήτων, με συνεκτίμηση της 
κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής 
αξίας των συχνοτήτων στο σύνολό τους·

Or. en

Τροπολογία 223
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) να διασφαλισθούν δυνατότητες τόσο 
για τον εμπορικό τομέα όσο και για τις 
δημόσιες υπηρεσίες με αυξημένες 
ευρυζωνικές χωρητικότητες·

Or. ro
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Τροπολογία 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

(β) να βελτιωθεί η ευελιξία στη χρήση 
ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω της 
συνεπούς εφαρμογής των αρχών της 
ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών 
σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των τεχνολογικών λύσεων που 
είναι δυνατόν να υιοθετηθούν, και με την 
κατάλληλη κανονιστική προβλεψιμότητα, 
ανοίγματος εναρμονισμένου
ραδιοφάσματος σε νέες προηγμένες
υπηρεσίες, καθώς και της δυνατότητας 
εμπορίας των δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, ώστε να δημιουργηθούν 
έτσι ευκαιρίες συγκρότησης 
πανευρωπαϊκών δομών·

Or. en

Τροπολογία 225
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος. Στο 
πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα αντίθετα προς την εν 
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λόγω αρχή, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εξυπηρετούν τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 
4, στοιχεία α έως δ, της οδηγίας πλαισίου·

Or. de

Τροπολογία 226
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3, στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος. Στο 
πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα αντίθετα προς την εν 
λόγω αρχή, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εξυπηρετούν τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 
4, στοιχεία α έως δ, της οδηγίας πλαισίου·

Or. de

Τροπολογία 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 

(β) να προαχθεί η αποδοτική χρήση του 
φάσματος με την ένταση, όπου είναι 
σκόπιμο, της ευελιξίας στη χρήση 
ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
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τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών και της 
απαιτούμενης κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, ανοίγματος του 
ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, καθώς 
και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος

Or. en

Τροπολογία 228
Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες και 
στις ΜΜΕ, καθώς και της δυνατότητας 
εμπορίας των δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος·

Or. en

Τροπολογία 229
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω της 
συνεπούς εφαρμογής των αρχών της 
ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών 
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του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

και της απαιτούμενης κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, ανοίγματος 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε νέες 
προηγμένες υπηρεσίες, καθώς και της 
δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων 
του ραδιοφάσματος, ώστε να 
δημιουργηθούν έτσι ευκαιρίες 
συγκρότησης πανευρωπαϊκών δομών·

Or. en

Τροπολογία 230
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω της 
συνεπούς εφαρμογής των αρχών της 
ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών 
και της απαιτούμενης κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, ανοίγματος 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε νέες 
προηγμένες υπηρεσίες, καθώς και της 
δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων 
του ραδιοφάσματος, ώστε να 
δημιουργηθούν έτσι ευκαιρίες 
συγκρότησης πανευρωπαϊκών δομών·

Or. en

Τροπολογία 231
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη (β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη 
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χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω 
εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας 
τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος 
του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, 
καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των 
δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της 
καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω της 
συνεπούς εφαρμογής των αρχών της 
ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών 
και της απαιτούμενης κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, ανοίγματος 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε νέες 
προηγμένες υπηρεσίες, καθώς και της 
δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων 
του ραδιοφάσματος σύμφωνα με το 
υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3, στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αύξηση της αποτελεσματικότητας 
στη χρήση του φάσματος, με προτίμηση 
σε τεχνολογίες χαμηλής έντασης 
φάσματος σε συνδυασμό με 
συμπληρωματικές τεχνολογίες όπως 
hotspot, wifi, κ.λπ., για την εφαρμογή των 
οποίων δεν απαιτείται φάσμα· 

Or. de

Τροπολογία 233
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να προωθηθεί η αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος με αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων των γενικών αδειών και 
αύξηση της χρήσης αυτών των τύπων 

(γ) να προωθηθεί η αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος με αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων των γενικών αδειών και 
αύξηση της χρήσης αυτών των τύπων 
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αδειών· αδειών, καθώς επίσης με την ανάπτυξη 
φάσματος για καινοτομία, μη υπαγόμενου 
σε απαιτήσεις άδειας· τέτοιες χρήσεις θα 
πρέπει να εξεταστούν ειδικότερα στο 
«λευκό φάσμα», με γνωσιακές 
τεχνολογίες, υπό την προϋπόθεση της 
πραγματοποίησης της απαιτούμενης 
εκτίμησης επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 234
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) να ενθαρρύνει την από κοινού χρήση 
της υποδομής στις περιπτώσεις όπου 
είναι ενδεδειγμένο και δεν δημιουργεί
διακρίσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
12 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 235
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς που αναμένεται να 
προκαλέσουν σημαντική στρέβλωση του 
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ανταγωνισμού (π.χ. στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/114/ΕΚ 
(αναθεωρημένη οδηγία GSM))·

Or. en

Τροπολογία 236
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 237
Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, της 
υπέρμετρης συσσώρευσης 
ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους 

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

οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα 
σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού 
και της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 238
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 239
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να περιοριστεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς με ενίσχυση του 
συντονισμού και της εναρμόνισης των 
τεχνικών όρων για τη χρήση και τη 
διάθεση του ραδιοφάσματος, κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης διακρατικών υπηρεσιών, καθώς 
και με την προώθηση οικονομιών 
φάσματος και κλίμακας σε επίπεδο 

(ε) να περιοριστεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς προκειμένου να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με ενίσχυση 
του συντονισμού και της εναρμόνισης των 
τεχνικών όρων για τη χρήση και τη 
διάθεση του ραδιοφάσματος, κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης διακρατικών υπηρεσιών, καθώς 
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Ένωσης· και με την προώθηση οικονομιών 
φάσματος και κλίμακας σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 240
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να αποφευχθούν βλαβερές 
παρεμβολές ή διαταραχή από άλλες 
ραδιοκυματικές ή μη ραδιοκυματικές 
συσκευές διευκολύνοντας την εκπόνηση 
προτύπων που να επιτρέπουν ευέλικτη και 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, και 
αυξάνοντας την ατρωσία των δεκτών σε 
παρεμβολές, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τις σωρευτικές επιπτώσεις από τον 
αυξανόμενο αριθμό και την πυκνότητα των 
ραδιοφωνικών συσκευών και εφαρμογών·

(στ) να αποφευχθούν βλαβερές 
παρεμβολές ή διαταραχή μεταξύ άλλων 
ραδιοκυματικών ή μη ραδιοκυματικών 
συσκευών διευκολύνοντας την εκπόνηση 
προτύπων που να επιτρέπουν ευέλικτη και 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, 
όπως αυξάνοντας την ατρωσία των δεκτών 
σε παρεμβολές και καθορίζοντας τα 
ενδεδειγμένα επίπεδα ισχύος για τους 
ραδιοπομπούς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις από τον 
αυξανόμενο αριθμό και την πυκνότητα των 
ραδιοφωνικών συσκευών και εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων 
για την κατανομή ραδιοφάσματος, να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
αποτελέσματα της έρευνας που 
πιστοποιείται από τους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς όσον αφορά τις τυχόν 

(ζ) κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων 
για την κατανομή ραδιοφάσματος, να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
αποτελέσματα της έρευνας που 
πιστοποιείται από τους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς όσον αφορά τις τυχόν 
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επιπτώσεις από εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην 
ανθρώπινη υγεία.

επιπτώσεις από εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην 
ανθρώπινη υγεία και να εφαρμόζονται με 
τρόπο ουδέτερο από πλευράς τεχνολογίας 
και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 242
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων 
για την κατανομή ραδιοφάσματος, να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
αποτελέσματα της έρευνας που 
πιστοποιείται από τους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς όσον αφορά τις τυχόν 
επιπτώσεις από εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην 
ανθρώπινη υγεία.

(ζ) κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων 
για την κατανομή ραδιοφάσματος, να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
αποτελέσματα της έρευνας που 
πιστοποιείται από τους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς όσον αφορά τις τυχόν 
επιπτώσεις από εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην 
ανθρώπινη υγεία και να εφαρμόζονται με 
τρόπο ουδέτερο από πλευράς τεχνολογίας 
και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 243
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 –  στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) να διασφαλισθεί η προσβασιμότητα 
σε νέα είδη εξοπλισμού και τεχνολογίες 
για τους καταναλωτές, εις τρόπον ώστε η 
μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και η 
αποτελεσματική χρήση του ψηφιακού 
μερίσματος να υποστηριχθεί από τους 
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καταναλωτές·

Or. ro

Τροπολογία 244
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 245

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) να προωθήσουν τη χρήση των 
υπαρχόντων πρωτοκόλλων και 
τεχνολογιών Διαδικτύου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες φάσματος·

Or. en

Τροπολογία 246

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα 
της Ένωσης με τη βελτίωση της τεχνικής 
απόδοσης των ασύρματων δικτύων και 
εφαρμογών επικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 247
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα 
της Ένωσης με τη βελτίωση της τεχνικής 
απόδοσης των ασύρματων δικτύων και 
εφαρμογών επικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 248
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα 
αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων 
για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 

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

την αδειοδότηση)·

Or. en

Τροπολογία 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα και 
παρόμοια μεταξύ τους μέτρα 
αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων 
για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την αδειοδότηση), όπως η δυνατότητα 
σχετικών φορέων επίγειας εκμετάλλευσης, 
κατά το δυνατό και έπειτα από 
διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11, 
για άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε συνεχή 
τμήματα του ραδιοφάσματος εύρους 
τουλάχιστον 10 MHz, ώστε να γίνει 
δυνατή η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα 
και ευρυζωνική ταχύτητα, αλλά και η 
διαμόρφωση συνθηκών πραγματικού 
ανταγωνισμού.

Or. en
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Τροπολογία 250
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 251
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης 
μερισμό του ραδιοφάσματος.

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης 
μερισμό και χρήση του ραδιοφάσματος 
χωρίς υποχρέωση άδειας, για παράδειγμα 
στο λευκό φάσμα και εφόσον έχει 
διεξαχθεί η απαιτούμενη εκτίμηση 
επιπτώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 252
Leonidas Donskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης 
μερισμό του ραδιοφάσματος.

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν όπου είναι 
σκόπιμο τη συλλογική χρήση του 
ραδιοφάσματος καθώς επίσης μερισμό του 
ραδιοφάσματος, επιτρέποντας την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως ο 
ευφυής ραδιοεξοπλισμός.

Or. en

Τροπολογία 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης 
μερισμό του ραδιοφάσματος.

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης 
μερισμό του ραδιοφάσματος, με την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως ο 
ευφυής ραδιοεξοπλισμός.

Or. en

Τροπολογία 254

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης 
μερισμό του ραδιοφάσματος.

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης 
μερισμό του ραδιοφάσματος και χρήση 
του χωρίς υποχρέωση άδειας.

Or. en

Τροπολογία 255

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 256
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν 
την Ε&Α για νέες τεχνολογίες όπως οι 
γνωσιακές τεχνολογίες, δεδομένου ότι η 
ανάπτυξή τους θα προσέφερε μελλοντικά 
προστιθέμενη αξία από πλευράς 
απόδοσης και χρήσης φάσματος.

Or. en

Τροπολογία 257
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις 
επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος καθώς και τη συνύπαρξη 
μεταξύ νέων και υφιστάμενων υπηρεσιών 
και συσκευών προς όφελος των τελικών 
χρηστών και των καταναλωτών, όπως 
επίσης τη θέσπιση μέτρων όπως ο 
διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων και 
οι μηχανισμοί αντιστάθμισης.

Or. en

Τροπολογία 258
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις 
επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προωθούν διαρκώς την 
αποδοτική χρήση του φάσματος τόσο για 
τα δίκτυα όσο και για τις εφαρμογές σε 
επίπεδο χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 259
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις 
επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
παρέχουν  κίνητρα για την αποδοτική 
χρήση του φάσματος τόσο για τα δίκτυα 
όσο και για τις εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις 
επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος, επιπλέον δε παρέχουν 
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κίνητρα για αποδοτικότερη χρήση του 
φάσματος από τον εξοπλισμό και το 
λογισμικό των ασύρματων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 261
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις 
επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος καθώς και τη συνύπαρξη 
υφιστάμενων και νέων υπηρεσιών και 
συσκευών.

Or. en

Τροπολογία 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τον 
ανταγωνισμό με ίσους όρους σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, τις επενδύσεις και 
την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.

Or. en
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Τροπολογία 263
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 264
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν 
διαρκώς την αποδοτική χρήση του 
φάσματος τόσο για τα δίκτυα όσο και για 
τις εφαρμογές και συσκευές σε επίπεδο 
χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 265
Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς που οφείλεται σε 
αποκλίνουσες συνθήκες επιλογής και τις 
διαδικασίες για εναρμόνιση ζωνών 
ραδιοφάσματος που έχουν κατανεμηθεί σε 

5. Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς που οφείλεται σε 
αποκλίνουσες συνθήκες επιλογής και τις 
διαδικασίες για εναρμόνιση ζωνών 
ραδιοφάσματος που έχουν κατανεμηθεί σε 
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υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
οι οποίες έχουν καταστεί εμπορεύσιμες σε 
όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
όρους αδειοδότησης και τις διαδικασίες για 
τις εν λόγω ζώνες, ιδίως όσον αφορά 
μερισμό υποδομής και όρους κάλυψης·

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
οι οποίες έχουν καταστεί εμπορεύσιμες σε 
όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
όρους αδειοδότησης και τις διαδικασίες για 
τις εν λόγω ζώνες, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 266
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς που οφείλεται σε 
αποκλίνουσες συνθήκες επιλογής και τις 
διαδικασίες για εναρμόνιση ζωνών 
ραδιοφάσματος που έχουν κατανεμηθεί σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
οι οποίες έχουν καταστεί εμπορεύσιμες σε 
όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
όρους αδειοδότησης και τις διαδικασίες για 
τις εν λόγω ζώνες, ιδίως όσον αφορά 
μερισμό υποδομής και όρους κάλυψης·

5. Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς που οφείλεται σε 
αποκλίνουσες συνθήκες επιλογής και τις 
διαδικασίες για εναρμόνιση ζωνών 
ραδιοφάσματος που έχουν κατανεμηθεί σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
οι οποίες έχουν καταστεί εμπορεύσιμες σε 
όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, 
εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τους όρους αδειοδότησης και τις 
διαδικασίες για τις εν λόγω ζώνες, ιδίως 
όσον αφορά μερισμό υποδομής και όρους 
κάλυψης·

Or. ro
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Τροπολογία 267
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 
1 θα ληφθούν επιπλέον του μαζί με το 
άμεσο άνοιγμα της ζώνης των 900-MHz, 
σύμφωνα με την τροποποιημένη οδηγία 
«GSM». Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
ληφθούν χωρίς καμιά διάκριση και δεν 
επιτρέπεται να προκαλέσουν στρέβλωση 
του ανταγωνισμού υπέρ φορέων 
εκμετάλλευσης με δεσπόζουσα θέση.

Or. de

Τροπολογία 268
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 269
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 
1 πρέπει να ληφθούν επιπλέον του 
έγκαιρου και ευνοϊκού για τον 
ανταγωνισμό ανοίγματος της ζώνης των 
900 MHz σύμφωνα με την οδηγία 
2009/114/ΕΚ (αναθεωρημένη οδηγία 
GSM), να μην είναι μεροληπτικά και να 
μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προς 
όφελος των υπαρχόντων φορέων 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα μέτρα της παραγράφου 1 πρέπει 
να ληφθούν επιπλέον του έγκαιρου και 
ευνοϊκού για τον ανταγωνισμό ανοίγματος 
της ζώνης των 900 MHz σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/114/ΕΚ (αναθεωρημένη 
οδηγία GSM), να μην είναι μεροληπτικά 
και να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό 
προς όφελος των υπαρχόντων φορέων 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 271
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Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
προτείνουν ενέργειες για τον περιορισμό 
των νομικών προβλημάτων και των 
ευθυνών στο πλαίσιο του ασύρματου 
πολυγωνικού δικτύου και της χρήσης του 
φάσματος για την παροχή υπηρεσιών 
Διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 272
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν και
προωθούν τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και αποφεύγουν στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
ή σε σημαντικό τμήμα της.

1. Τα κράτη μέλη προωθούν τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και 
αποφεύγουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
και το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 273
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και 
αποφεύγουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ή σε 
σημαντικό τμήμα της.

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και 
αποφεύγουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ή σε 
σημαντικό τμήμα αυτής.

Or. ro

Τροπολογία 274
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως 
για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται 
ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε 
κατανομή,  συσσώρευση, μεταφορά ή 
τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη μέλη, κατά 
τον σχεδιασμό της κατανομής φάσματος, 
συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες 
κατανομές φάσματος στους 
ανταγωνιστικούς φορείς κινητών 
υπηρεσιών, εξετάζουν εμπεριστατωμένα 
κατά πόσον η σχεδιαζόμενη κατανομή 
φάσματος είναι πιθανόν να περιορίσει ή 
να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην 
επικράτειά τους στον τομέα των σχετικών 
αγορών κινητών συσκευών. Αν η 
κατανομή φάσματος είναι πιθανό να 
στρεβλώσει ή να περιορίσει τον 
ανταγωνισμό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την 
προώθηση του ουσιαστικού 
ανταγωνισμού, καθώς και τουλάχιστον 
ένα από τα ακόλουθα μέτρα, με την 
επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του 
ανταγωνισμού:

Or. en

Τροπολογία 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 278
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
δεσμεύουν μέρη ή σύνολα ζωνών του 
φάσματος για νεοεισερχομένους στους 
οποίους δεν έχει κατανεμηθεί 
προηγουμένως φάσμα ή τους έχει 
κατανεμηθεί σημαντικά λιγότερο από ό,τι 
απαιτείται για να διασφαλίζονται ίσοι 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
πρωτοεισελθόντων και των 
νεοεισερχομένων στην αγορά κινητών 
επικοινωνιών, εξασφαλίζοντας πρόσβαση 
με ίσους όρους στις χαμηλότερες ζώνες 
του φάσματος. 

Or. en
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Τροπολογία 280
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 281
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν 
να χορηγήσουτν νέα δικαιώματα χρήσης ή 
να επιτρέψουν νέες χρήσεις 
ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες, ή 
μπορούν να θέτουν όρους για τη χορήγηση 
νέων δικαιωμάτων χρήσης ή για την 
έγκριση νέων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος, όταν αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσμα συσσώρευση συχνοτήτων του 
ραδιοφάσματος από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς, η οποία είναι πιθανό 
να βλάψει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

(β) Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν 
να χορηγήσουν νέα δικαιώματα χρήσης ή 
να επιτρέψουν νέες χρήσεις 
ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες, ή 
μπορούν να θέτουν όρους για τη χορήγηση 
νέων δικαιωμάτων χρήσης ή για την 
έγκριση νέων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος, όταν αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσμα συσσώρευση συχνοτήτων του 
ραδιοφάσματος από ορισμένους 
οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που 
αυτή η συσσώρευση είναι πιθανό να 
βλάψει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Or. ro
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Τροπολογία 282
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 
για να διορθωθεί εκ των υστέρων η 
υπέρμετρη συσσώρευση συχνοτήτων του 
ραδιοφάσματος από ορισμένους 
οικονομικούς παράγοντες και η οποία 
βλάπτει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

(δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 
για να διορθωθεί εκ των υστέρων η 
υπέρμετρη συσσώρευση συχνοτήτων του 
ραδιοφάσματος από ορισμένους 
οικονομικούς παράγοντες που αναμένεται 
να προκαλέσει σημαντική στρέβλωση του 
ανταγωνισμού (π.χ. στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/114/ΕΚ 
(αναθεωρημένη οδηγία GSM)).

Or. en

Τροπολογία 283
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στην εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα 
κράτη μέλη τηρούν τις διαδικασίες για 
την επιβολή ή την τροποποίηση των 
σχετικών προϋποθέσεων, που 
καθορίζονται στην 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 
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τους, και 2002/20/ΕΚ για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 284
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Για 
τούτο, και προκειμένου να αποφευχθούν 
χρονοβόρες συζητήσεις που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη και είναι εις βάρος των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξετάσουν τη δυνατότητα καθορισμού 
προθεσμιών για τις διαπραγματεύσεις με 
τους ιδιοκτήτες σχετικά με την ανάπτυξη 
παθητικής υποδομής. Μετά την εκπνοή 
της προθεσμίας αυτής, θα πρέπει να 
θεωρείται ότι δεν έχει επιτευχθεί 
συμφωνία και να δίνεται η δυνατότητα 
για έναρξη νέας διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 285
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
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τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, όπως 
επίσης προωθούν τη συγκέντρωση πείρας 
από τους τελικούς χρήστες με τη 
συνύπαρξη νέων και υφιστάμενων 
υπηρεσιών και συσκευών, λαμβάνοντας 
μέτρα όπως ο διάλογος μεταξύ των 
ενδιαφερομένων και καθιερώνοντας 
μηχανισμούς αντιστάθμισης.

Or. en

Τροπολογία 286

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις, δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με την 
πρόληψη ενδεχόμενων δυσμενών για τον 
ανταγωνισμό συνεπειών, προς όφελος 
των πολιτών και των καταναλωτών της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 287
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
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τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με την 
πρόληψη ενδεχόμενων δυσμενών για τον 
ανταγωνισμό συνεπειών, προς όφελος 
των πολιτών και των καταναλωτών της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 288
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με την 
πρόληψη ενδεχόμενων δυσμενών για τον 
ανταγωνισμό συνεπειών, προς όφελος 
των πολιτών και των καταναλωτών της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 289
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αποφεύγουν αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις και προωθούν τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό προς όφελος 
των πολιτών και των καταναλωτών στην 
ΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 290
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής 
αποφεύγουν καθυστερήσεις, διασφαλίζουν 
προβλεψιμότητα και προωθούν τις 
επενδύσεις και τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό.

Or. ro

Τροπολογία 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 292
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να 
εγκρίνουν ένα από τα μέτρα αυτά όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, πρέπει 
να το πράξουν επιβάλλοντας 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 
της οδηγίας για την αδειοδότηση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην οδηγία 2009/140/ΕΚ*, 
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.
______________________
* ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 37.

Or. en
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Τροπολογία 294
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να 
εγκρίνουν ένα από τα μέτρα αυτά όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, πρέπει 
να το πράξουν επιβάλλοντας 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 
της οδηγίας για την αδειοδότηση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην οδηγία 2009/140/ΕΚ, 
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 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να 
εγκρίνουν ένα από τα μέτρα αυτά όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, πρέπει 
να το πράξουν επιβάλλοντας 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 
της οδηγίας για την αδειοδότηση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην οδηγία 2009/140/ΕΚ, 
για την τροποποίηση των οδηγιών 
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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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να 
εγκρίνουν ένα από τα μέτρα αυτά όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, πρέπει 
να το πράξουν επιβάλλοντας 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 
της οδηγίας για την αδειοδότηση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην οδηγία 2009/140/ΕΚ, 
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 297
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της 
ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της 
Ένωσης κατανέμεται επαρκές ραδιοφάσμα 
για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ασύρματες εφαρμογές συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη, έως το 
2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 
ταχύτητας τουλάχιστον 30 Mbps.

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της 
ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της 
Ένωσης κατανέμεται επαρκές ραδιοφάσμα 
για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας 
(συμπεριλαμβανομένου του 
οπισθοζευκτικού δικτύου), προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι οι ασύρματες 
εφαρμογές συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην επίτευξη, έως το 2020, του στόχου 
όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε 
ευρυζωνική σύνδεση ταχύτητας 
τουλάχιστον 30 Mbps.

Or. en

Τροπολογία 298
Leonidas Donskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της 
ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της 
Ένωσης κατανέμεται επαρκές ραδιοφάσμα 
για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ασύρματες εφαρμογές συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη, έως το 
2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της 
ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της 
Ένωσης διατίθεται επαρκές 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για σκοπούς 
κάλυψης και χωρητικότητας, 
προσφέροντας στην Ένωση τη 
μεγαλύτερη παγκοσμίως ευρυζωνική 
ταχύτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι ασύρματες εφαρμογές και η ηγετική 
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ταχύτητας τουλάχιστον 30 Mbps. θέση της Ευρώπης στις νέες υπηρεσίες
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
οικονομική ανάπτυξη, με την επίτευξη, 
έως το 2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να 
έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 
με ταχύτητες όχι μικρότερες των 30 
Mbps.

Or. en

Τροπολογία 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της 
ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της 
Ένωσης κατανέμεται επαρκές ραδιοφάσμα 
για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ασύρματες εφαρμογές συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη, έως το 
2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 
ταχύτητας τουλάχιστον 30 Mbps.

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της 
ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της 
Ένωσης κατανέμεται επαρκές ραδιοφάσμα 
για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ασύρματες εφαρμογές συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη, έως το 
2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 
δικτύου ταχύτητας τουλάχιστον 30 Mbps.

Or. en

Τροπολογία 300
Leonidas Donskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη διαθέτουν προς χρήση όλες τις 
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συχνοτήτων που έχουν οριστεί με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν 
στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

συχνότητες που έχουν οριστεί με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, για την προώθηση ευρύτερης 
διαθεσιμότητας ασύρματων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και 
των καταναλωτών στην ΕΕ, χωρίς να 
θίγεται η σημερινή και μελλοντική 
ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που 
διαθέτουν ίση πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 
αυτό υπό τους όρους που καθορίζονται 
στις ανωτέρω αποφάσεις της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 
συχνοτήτων που έχουν οριστει με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν 
στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 
συχνοτήτων που έχουν οριστει με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν 
στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, χωρίς 
να θίγεται η σημερινή και μελλοντική 
ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που 
διαθέτουν ίση πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 
αυτό υπό τους όρους που καθορίζονται 
στην απόφαση 2008/411/ΕΚ της 
Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 302
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 
συχνοτήτων που έχουν οριστει με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν 
στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 
συχνοτήτων που έχουν οριστει με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν 
στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εναρμόνιση, η χρήση της ζώνης 3,4-3,8 
GHz θα πρέπει να βασιστεί στα 
αποτελέσματα των εργασιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στους οργανισμούς 
τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 303

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 
συχνοτήτων που έχουν οριστει με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν 
στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 
συχνοτήτων που έχουν οριστει με τις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 
GHz), 2008/411/EΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 
2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της 
Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν 
στους καταναλωτές πρόσβαση χωρίς 
απαίτηση άδειας και χωρίς διακρίσεις σε 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.
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Or. en

Τροπολογία 304
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
αναβαθμίζουν διαρκώς τα δίκτυά τους 
ώστε να ανταποκρίνονται στην πλέον 
πρόσφατη και αποτελεσματική 
τεχνολογία, προκειμένου να αποκομίζουν 
τα αντίστοιχα οφέλη.

Or. en

Τροπολογία 305
Leonidas Donskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
τοπικών περιστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων σε 
σχέση με τον διασυνοριακό συντονισμό 
συχνοτήτων, δεν είναι διαθέσιμη η ζώνη, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει ειδικές 
παρεκκλίσεις έως το τέλος του 2015
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Εάν η ζώνη δεν είναι 
διαθέσιμη λόγω προβλημάτων σε σχέση 
με τον διασυνοριακό συντονισμό 
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νέες εφαρμογές. συχνοτήτων με μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες, η Επιτροπή εγκρίνει ειδικές 
παρεκκλίσεις σε ετήσια βάση μέχρι να 
αρθούν αυτά τα εμπόδια. Σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, παρακολουθεί τη χρήση του 
ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για
την ικανοποίηση αυξημένης ζήτησης 
ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων.

Or. en

Τροπολογία 306
Vladimir Urutchev

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 2010/267/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω ειδικών εθνικών ή 
τοπικών περιστάσεων ή προβλημάτων 
διασυνοριακού συντονισμού συχνοτήτων 
με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες δεν 
είναι διαθέσιμη η ζώνη, η εφαρμογή της 
απόφασης 2010/267/ΕΕ μπορεί να 
αναβληθεί έως ότου αρθούν τα σχετικά 
εμπόδια. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή 
επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να 
κάνουν χρήση της προθεσμίας εφαρμογής 
που καθορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο το αργότερο έξι μήνες από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
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παρακολουθεί τη χρήση του 
ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή εγκρίνει ειδικές 
παρεκκλίσεις έως το τέλος του 2015
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Εάν 
η ζώνη δεν είναι διαθέσιμη λόγω 
προβλημάτων σε σχέση με τον 
διασυνοριακό συντονισμό συχνοτήτων με 
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, η 
Επιτροπή εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις 
σε ετήσια βάση μέχρι να αρθούν αυτά τα 
εμπόδια. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
παρακολουθεί ολόκληρο το ραδιοφάσμα
και αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές. Τούτο αφορά, για 
παράδειγμα, τη χρήση τεχνολογιών WiFi 
και DVB ως συμπληρωματικής 
πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών 
κινητών συσκευών.
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Or. en

Τροπολογία 308
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το τέλος του
2015 κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης 
αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους. Εάν η ζώνη δεν είναι διαθέσιμη 
λόγω προβλημάτων σε σχέση με τον 
διασυνοριακό συντονισμό συχνοτήτων με 
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, η 
Επιτροπή εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις 
σε ετήσια βάση μέχρι να αρθούν αυτά τα 
εμπόδια.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, αξιολογεί αν μπορεί να 
ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να 
διατεθεί για νέες εφαρμογές, στο πλαίσιο 
της απογραφής που αναφέρεται στο 
άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το τέλος του
2015 κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης 
αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους. Εάν η ζώνη δεν είναι διαθέσιμη 
λόγω προβλημάτων σε σχέση με τον 
διασυνοριακό συντονισμό συχνοτήτων με 
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, η 
Επιτροπή εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις 
σε ετήσια βάση μέχρι να αρθούν αυτά τα 
εμπόδια. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
παρακολουθεί τη χρήση του 
ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 310
Peter Skinner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 311
Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
την κατανομή φάσματος για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με 
τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους 
που καθορίζονται με την απόφαση αριθ. 
676/2002/ΕΚ. Μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και όπου για δεόντως 
αιτιολογημένους ιστορικούς λόγους δεν 
είναι διαθέσιμη η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το 
2015.

Or. en
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Τροπολογία 312
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Έως τις 17 Ιουνίου 2015, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου η ψηφιακή μετατροπή έχει 
προχωρήσει με καλούς ρυθμούς ή έχει 
περατωθεί και όπου η μετάβαση των 
υποχρεωτικών υπηρεσιών μπορεί να τύχει 
έγκαιρης διαχείρισης, η Επιτροπή συνιστά 
στα κράτη μέλη να διαθέτουν τη ζώνη 
από την 1η Ιανουαρίου 2013. Σύμφωνα με 
το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, παρακολουθεί τη χρήση του 
ραδιοφάσματος μεταξύ 300 MHz και 6
GHz και αξιολογεί αν μπορεί να 
ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να 
διατεθεί για νέες εφαρμογές.

Or. fr

Τροπολογία 313
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση
της ζώνης UHF (δηλαδή του 
ραδιοφάσματος μεταξύ 300 ΜΗz και
3GHz) και αξιολογεί αν μπορεί να 
ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να 
διατεθεί για νέες εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 314
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Μόνο σε
επαρκώς αιτιολογημένες για τεχνικούς 
λόγους περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για
την ικανοποίηση αυξημένης ζήτησης 
ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων και 
για νέες εφαρμογές.

Or. en
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Τροπολογία 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 316
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και 
αξιολογεί με βάση την πείρα της αγοράς 
από τις νέες υπηρεσίες στη ζώνη των 800 
MHz αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον 
ραδιοφάσμα και να διατεθεί για νέες 
εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 317

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη 
μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με τους εναρμονισμένους 
τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη 
μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή 
διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη 
η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση 
του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz, 
ανάμεσα σε 300 MHz και 6GHz και 
αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για 
νέες εφαρμογές.

Or. en
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Τροπολογία 318
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση 
στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει 
την περαιτέρω εναρμόνιση και χρήση της 
ζώνης του 1,5 MHz (1452-1492 MHz), 
μιας ζώνης που ήδη χρησιμοποιείται για 
δορυφορική και επίγεια χρήση και των 
2,3 GHz (2300-2400 MHz) για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες 
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χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί, 
όταν αυτό είναι δικαιολογημένο, την
ανάγκη δραστηριοποίησης για την 
εναρμόνιση και άλλων ζωνών του 
ραδιοφάσματος, όπως της ζώνης των 700 
MHz (694-790 MHz), ώστε να 
υποστηρίξει την αυξανόμενη ζήτηση για 
παροχή κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών 
δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για 
υπηρεσίες οπτικοακουστικού 
περιεχομένου. Αυτή η περαιτέρω 
εναρμόνιση πραγματοποιείται χωρίς να 
θίγονται οι τεχνολογικές λύσεις που 
μπορεί να υιοθετηθούν στην επικράτεια 
της Ένωσης, διασφαλίζει ίσους όρους 
ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες 
τεχνολογικές λύσεις και υποστηρίζει την 
εμφάνιση φορέων πανευρωπαϊκής 
εμβέλειας εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 320
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση 
στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει 
την εναρμόνιση και χρήση της ζώνης του 
1,5 GHz (1452-1492 MHz) και των 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες 
χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί, 
όταν αυτό είναι δικαιολογημένο, την 
ανάγκη δραστηριοποίησης για την 
εναρμόνιση και άλλων ζωνών του 
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ραδιοφάσματος, όπως της ζώνης των 700 
MHz (694-790 MHz). Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που 
απαιτείται, το κόστος της μετάβασης ή 
της ανακατανομής της χρήσης 
ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται 
κατάλληλα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 321
Leonidas Donskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση 
στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει 
την εναρμόνιση και χρήση της ζώνης του 
1,5 GHz (1452-1492 MHz) και των 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες 
χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί, 
όταν αυτό είναι δικαιολογημένο, εάν 
υπάρχει ανάγκη δραστηριοποίησης για 
την εναρμόνιση και άλλων ζωνών του 
ραδιοφάσματος, όπως της ζώνης των 700 
MHz (694-790 MHz).
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται, το κόστος 
της μετάβασης ή της ανακατανομής της 
χρήσης ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται 
κατάλληλα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 322
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αξιολογήσει την 
ανάγκη και τη σκοπιμότητα της 
εναρμόνισης και της χρήσης 
επιπρόσθετων ζωνών φάσματος για 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες στο 
πλαίσιο της απογραφής που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 και σύμφωνα με το υπάρχον 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες 
χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί, 
όταν αυτό είναι δικαιολογημένο, την 
ανάγκη δραστηριοποίησης για την 
εναρμόνιση και άλλων ζωνών του 
ραδιοφάσματος.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται, το κόστος 
της μετάβασης ή της ανακατανομής της 
χρήσης ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται 
κατάλληλα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 323
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση 
στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει 
την εναρμόνιση και αποτελεσματική 
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χρήση της ζώνης των 900 MHz  και των 
2,3 GHz (2300-2400 MHz) για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες
χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι το κόστος της 
μετάβασης ή της ανακατανομής της 
χρήσης ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται 
κατάλληλα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, αναλαμβάνει την κατάλληλη 
δράση για την εναρμόνιση του περαιτέρω 
φάσματος που μπορεί να χρειαστεί για 
την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης των 
καταναλωτών για κινητές ευρυζωνικές 
υπηρεσίες και άλλες νέες ασύρματες 
υπηρεσίες επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εναρμόνισης 
των ζωνών του 1,5 GHz και των  2,3 GHz 
και της παρακολούθησης της χρήσης του 
φάσματος κάτω από 1 GHz, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής 
εναρμόνισης της ζώνης των 700 MHz, 
σχετικά με την οποία θα γίνει παρουσίαση 
προτάσεων από την Επιτροπή  για πιθανή 
περαιτέρω δράση το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Or. en
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Τροπολογία 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση 
στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει 
την εναρμόνιση και αποτελεσματική 
χρήση της ζώνης των 900 MHz  και των 
2,3 GHz (2300-2400 MHz) για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες 
χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι το κόστος της 
μετάβασης ή της ανακατανομής της 
χρήσης ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται 
κατάλληλα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 326
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση 
στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει 
την εναρμόνιση και χρήση της ζώνης του 
1,5 GHz (1452-1492 MHz) και των 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες 
χωρητικότητας για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και λαμβάνει 
επιπλέον δράση για την προώθηση ενός 
δεύτερου ψηφιακού μεριδίου 698 –
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790MHz) και εξετάζει την 
μακροπρόθεσμη σύγκλιση των υπηρεσιών 
για τις συχνότητες 470 – 698MHz.

Or. en

Τροπολογία 327
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, αξιολογεί εάν θα μπορούσε 
να ελευθερωθεί και να διατεθεί 
επιπρόσθετο φάσμα, όπως εκείνο της 
ζώνης των 700 MHz. Η αξιολόγηση αυτή 
λαμβάνει υπόψη: τις εξελίξεις στις  
τεχνολογίες ραδιοφάσματος· τις πιθανές 
μελλοντικές ανάγκες της ραδιοφωνίας και 
της τηλεόρασης και την έλλειψη 
φάσματος σε άλλες ζώνες κατάλληλες για 
ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 328
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) και άλλους 
υφιστάμενους χρήστες της ζώνης των 
800 MHz. Τα κράτη μέλη εξετάζουν 
τρόπους και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
η ανακατανομή της ζώνης των 800 MHz 
δεν επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα 
των τελικών χρηστών να χρησιμοποιούν 
μη ραδιοκυματικές συσκευές και 
εξοπλισμό που συμμορφώνονται με τα 
υπάρχοντα πρότυπα και τα οποία 
χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη 
ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 329
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz
(800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης·

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή εξετάζουν τρόπους και, κατά 
περίπτωση, λαμβάνουν τεχνικά και 
ρυθμιστικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη 



PE460.855v01-00 70/111 AM\860614EL.doc

EL

διάθεση επαρκούς φάσματος στους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού 
και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). Η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την έγκαιρη 
διάθεση επαρκών πόρων για την κάλυψη 
του κόστους της μετάβασης και των 
άμεσων δαπανών που συνδέονται με την 
προστασία των PMSE και των 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 330
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) και ότι –σε 
περίπτωση που η εν λόγω ζώνη 
χρησιμοποιείται από κανάλια  επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης (DTT) και αυτά 
πρέπει να τοποθετηθούν σε συχνότητες 
κάτω των 790 MHz– θα παρέχεται εύλογη 
αποζημίωση για το κόστος που θα 
προκύψει για τους ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς και τους χρήστες τους ως 
συνέπεια κάποιας περιόδου ταυτόχρονης 
μετάδοσης ή λόγω της απαιτούμενης 
προσαρμογής του εξοπλισμού εκπομπής ή 
λήψης.
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Or. en

Τροπολογία 331
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο 
εξασφαλίζουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) καθώς και 
τις υφιστάμενες και μελλοντικές 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
αντιστάθμισης για τους μέχρι σήμερα 
χρήστες, για τις δαπάνες μετάβασης που 
προκύπτουν.

Or. de

Τροπολογία 332
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διασφαλίζουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) καθώς και 
τις υφιστάμενες και μελλοντικές 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
αντιστάθμισης για τους μέχρι σήμερα 
χρήστες, για τις δαπάνες μετάβασης που 
προέκυψαν ή προκύπτουν.

Or. de

Τροπολογία 333
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz
(800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης·

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξετάζουν 
τρόπους και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν τη διάθεση 
επαρκούς φάσματος στους χρήστες 
υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών 
εκδηλώσεων (PMSE).

Or. en
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Τροπολογία 334
Sabine Verheyen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 335
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες 
υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών 
εκδηλώσεων (PMSE) και δεν επιφέρει 
διακοπή των υφιστάμενων 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 336
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 

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

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω 
υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, 
εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης 
των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και 
ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) και άλλους 
υφιστάμενους χρήστες της ζώνης των 
800 MHz .

Or. en

Τροπολογία 338
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 339
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 340
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, θέτουν σε εφαρμογή τα 
απαραίτητα τεχνικά και κανονιστικά 
μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές στις εκπομπές από 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων των 
800 MHz και τις υπηρεσίες PMSE στη 
ζώνη συχνοτήτων κάτω από τα 790 MHz.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη διάθεση 
επαρκών πόρων για την κάλυψη του 
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κόστους της μετάβασης και των δαπανών 
που συνδέονται με τα μέτρα για τον 
περιορισμό των παρεμβολών στις 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Or. fr

Τροπολογία 341
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, αξιολογεί αν είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί η διάθεση μη 
αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για 
συστήματα ασύρματης πρόσβασης, 
περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής 
πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, 
όπως ορίζεται στην απόφαση 
2005/513/ΕΚ, σε ένα σημαντικά 
μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης των 5 GHz 
που θα προσδιοριστεί με την απογραφή  
του άρθρου 8, ώστε να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις που θα προκύψουν από 
μελλοντικά πρότυπα στον συγκεκριμένο  
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 342
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, αξιολογεί εάν είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί η διάθεση μη 
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αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για 
συστήματα ασύρματης πρόσβασης, 
περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής 
πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, 
όπως ορίζεται στην απόφαση 
2005/513/ΕΚ στο πλαίσιο της απογραφής
που αναφέρεται στο άρθρο 8 και ανάλογα 
με τις λοιπές χρήσεις φάσματος.

Or. en

Τροπολογία 343
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, θέτουν σε εφαρμογή τα 
απαραίτητα τεχνικά και κανονιστικά 
μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές στις εκπομπές από 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων των 
800 MHz και τις υπηρεσίες PMSE στη 
ζώνη συχνοτήτων κάτω από τα 790 MHz.

Or. en

Τροπολογία 344
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν σε 
συνεργασία με την Επιτροπή τα 
απαιτούμενα τεχνικά και κανονιστικά 
μέτρα, για να διασφαλίσουν την αποφυγή 
ανεπιθύμητων παρεμβολών για τα 
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ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τους χρήστες 
PMSE.

Or. de

Τροπολογία 345
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά 
προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν
την εμπορία, εντός της Ένωσης, των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz 
(ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 -
3.8 GHz.

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά 
προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
την εμπορία, εντός της Ένωσης, των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz 
(ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 -
3.8 GHz όπως και στο επιπρόσθετο 



PE460.855v01-00 80/111 AM\860614EL.doc

EL

τμήμα του φάσματος που ελευθερώνεται 
για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, χωρίς 
να θίγεται η σημερινή και μελλοντική 
ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που 
διαθέτουν ίση πρόσβαση στο φάσμα αυτό 
υπό τους όρους που τίθενται στις 
αποφάσεις της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά 
προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
την εμπορία, εντός της Ένωσης, των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz 
(ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 -
3.8 GHz.

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά 
προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
την εμπορία, εντός της Ένωσης, των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz 
(ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 -
3.8 GHz όπως και άλλων ζωνών που 
ενδέχεται να ελευθερωθούν και να 
εναρμονιστούν για τις κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και άλλες νέες 
ασύρματες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 348
Leonidas Donskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά 
προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν
την εμπορία, εντός της Ένωσης, των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος
στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz
(ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 -
3.8 GHz.

5. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να θεσπίσει κατά 
προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν
τη μεταβίβαση ή εκμίσθωση, εντός της 
Ένωσης, των δικαιωμάτων χρήσης του 
ραδιοφάσματος σε μία ή περισσότερες 
από τις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 
MHz (ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 
925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-
1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 
MHz, 2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 
3,4 - 3.8 GHz.

Or. en

Τροπολογία 349
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως στις 
αγροτικές, απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη 
διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος για 
παροχή ευρυζωνικών δορυφορικών 
υπηρεσιών που επιτρέπουν την πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο και την παροχή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου. Με 
βάση τις κατάλληλες μελέτες 
συμβατότητας, η τεχνική εναρμόνιση των 
επιπρόσθετων ζωνών συχνοτήτων μπορεί 
να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
απόφαση 676/2002/ΕΚ.
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Τροπολογία 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως στις 
αγροτικές, απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη 
διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος για 
παροχή ευρυζωνικών δορυφορικών 
υπηρεσιών που επιτρέπουν την πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο και την παροχή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου. Με 
βάση τις κατάλληλες μελέτες 
συμβατότητας, η τεχνική εναρμόνιση των 
επιπρόσθετων ζωνών συχνοτήτων μπορεί 
να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
απόφαση 676/2002/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 351
Leonidas Donskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επαρκούς ραδιοφάσματος για παροχή
ευρυζωνικών δορυφορικών υπηρεσιών
που επιτρέπουν την πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 353
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή
εξασφαλίζει τη διάθεση πρόσθετων 
ζωνών ραδιοφάσματος για παροχή
εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών
ευρυζωνικής πρόσβασης που θα 
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της 

6. Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως στις 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 
περιοχές, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
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Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
πλέον απομακρυσμένων περιοχών με 
ευρυζωνική προσφορά που παρέχει
διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή 
με επίγειες προσφορές.

εξασφαλίζουν τη διάθεση επαρκούς
ραδιοφάσματος για παροχή ευρυζωνικών
δορυφορικών υπηρεσιών που παρέχουν
διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή 
με επίγειες προσφορές.

Or. en

Τροπολογία 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Νίκη Τζαβέλα, Francesco De 
Angelis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει τη διάθεση πρόσθετων ζωνών 
ραδιοφάσματος για παροχή 
εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών 
ευρυζωνικής πρόσβασης που θα 

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

καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
πλέον απομακρυσμένων περιοχών με 
ευρυζωνική προσφορά που παρέχει 
διαδικτυακή πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 357
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
επεκτείνουν τη διάθεση και χρήση των
πικοκυψελών και των φεμτοκυψελών.
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Τροπολογία 358
Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή διεξάγει μελέτες και εξετάζει τη 
δυνατότητα σχεδιασμού καθεστώτων 
αδειοδότησης που θα συμβάλουν σε μια 
πολιτική χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, με εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά τη χρήση του ραδιοφάσματος, καθώς 
και με διάθεση ραδιοφάσματος για 
ασύρματες τεχνολογίες με δυναμικό 
βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων έξυπνων 
ενεργειακών δικτύων και έξυπνα 
συστήματα μέτρησης.

2. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή διεξάγει μελέτες και εξετάζει τη 
δυνατότητα σχεδιασμού καθεστώτων 
αδειοδότησης που θα συμβάλουν σε μια 
πολιτική χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, με εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά τη χρήση του ραδιοφάσματος, καθώς 
και με διάθεση ραδιοφάσματος για 
ασύρματες τεχνολογίες με δυναμικό 
βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας
και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων έξυπνων 
ενεργειακών δικτύων και έξυπνα 
συστήματα μέτρησης.

Or. en

Τροπολογία 359
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, διευρύνει τις μελέτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, έτσι 
ώστε να ενισχύσει την απόδοση άλλων 
δικτύων διανομής όπως είναι τα δίκτυα 
υδροδότησης.

Or. en
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Τροπολογία 360
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή εξετάζει τη ζήτηση 
ραδιοφάσματος για την πολιτική 
προστασία και αντιμετώπιση 
καταστροφών (PPRD), τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης φάσματος 
προοριζόμενου για στρατιωτική χρήση 
και τη δυνατότητα χρήσης εμπορικών 
δικτύων για την PPRD, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκούς
χωρητικότητας υπό εναρμονισμένους 
όρους ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη 
υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη 
κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς 
και η ανάπτυξη καινοτόμων 
διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, πολιτική 
προστασία και αντιμετώπιση 
καταστροφών.

Or. en

Τροπολογία 361
Petra Kammerevert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν τη διάθεση 
επαρκούς ραδιοφάσματος υπό 
εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί 
η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η 
ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, 
καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων 
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διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, πολιτική 
προστασία και αντιμετώπιση 
καταστροφών.

διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, πολιτική 
προστασία και αντιμετώπιση 
καταστροφών. Οι συχνότητες που 
χρησιμοποιούνται από τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν θίγονται στο 
πλαίσιο αυτό.

Or. de

Τροπολογία 362
Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, εξασφαλίζουν τη διάθεση 
επαρκούς ραδιοφάσματος υπό 
εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί 
η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η 
ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, 
καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων 
διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, πολιτική 
προστασία και αντιμετώπιση 
καταστροφών. Οι συχνότητες που 
χρησιμοποιούνται από τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν θίγονται στο 
πλαίσιο αυτό.

Or. de

Τροπολογία 363
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επαρκούς ραδιοφάσματος υπό 
εναρμονισμένους όρους και σε 
εναρμονισμένες ζώνες ώστε να στηριχθεί 
η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η 
ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, 
καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων 
διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, πολιτική 
προστασία και αντιμετώπιση 
καταστροφών.

Or. en

Τροπολογία 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 365

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 367
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 368
Vladimir Urutchev

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 - παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μέτρα που επηρεάζουν ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες 
χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη 
αποκλειστικά και άμεσα για την δημόσια 
ασφάλειά του και για αμυντικούς 
σκοπούς.
Όπου ένα συγκεκριμένο μέτρο πρόκειται 
να επηρεάσει ζώνες ραδιοφωνικών 
συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από 
κράτος μέλος αποκλειστικά και άμεσα για 
τη δημόσια ασφάλειά του και όπου η 
ελευθέρωση αυτών των ζωνών 
συχνοτήτων θα συνιστούσε υπερβολική 
επιβάρυνση, το κράτος μέλος μπορεί να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτές τις 
ζώνες για τη δημόσια ασφάλεια του και 
για αμυντικούς σκοπούς, έως ότου 
καταργηθούν σταδιακά τα συστήματα 
που υπήρχαν σε αυτήν τη ζώνη κατά την 
ημερομηνία της κοινοποίησης του μέτρου 
εναρμόνισης. Το κράτος μέλος 
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ενημερώνει δεόντως την Επιτροπή
σχετικά με την απόφασή του.

Or. en

Τροπολογία 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες είναι αρκετά ακριβείς έτσι 
ώστε να είναι δυνατό, κατά την απογραφή, 
να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 
χρήσης του ραδιοφάσματος όπως και να 
προσδιοριστούν πιθανές μελλοντικές 
ανάγκες ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδίως στη ζώνη συχνοτήτων από 
τα 300 MHz έως τα 3 GHz. Εάν είναι 
αναγκαίο, τα κράτη μέλη παρέχουν 
πληροφορίες ανά άδεια, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών 
τόσο του εμπορικού όσο και του 
δημοσίου τομέα, με την επιφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας των εμπορικών 
πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 370
Jean-Pierre Audy

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

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

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες του 
ραδιοφάσματος που θα μπορούσαν να 
ανακατανεμηθούν, π.χ., λόγω ανεπαρκούς 
χρήσης, ή μη χρήσης ή λόγω 
τεχνολογικής ανάπτυξης. Η επακόλουθη
απογραφή βοηθά την Επιτροπή να 
προσδιορίσει ζώνες ραδιοφάσματος που 
ενδεχομένως είναι κατάλληλες για 
εναρμόνιση προκειμένου να ενισχυθούν οι 
πολιτικές της Ένωσης που ορίζονται σε 
αυτήν την απόφαση. Θα πρέπει επίσης να 
προωθεί την καινοτομία και να ενισχύει 
τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, 
προς όφελος τόσο των ιδιωτικών όσο και 
των δημόσιων χρηστών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ενδεχόμενες θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 
υφιστάμενους χρήστες αυτών των ζωνών.

Or. en

Τροπολογία 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και της μελλοντικής 
ζήτησης ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ένα πρώτο βήμα η απογραφή 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ζώνη 
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 3 
GHz.
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Or. en

Τροπολογία 372
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 373
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των πιθανών 
μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 6
GHz.

Or. en

Τροπολογία 375
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των πιθανών 
μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη 
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 6
GHz.

Or. fr
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Τροπολογία 376
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα 
κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί 
απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του 
ραδιοφάσματος και των πιθανών 
μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη 
συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 6
GHz.

Or. en

Τροπολογία 377
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 379
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 381
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση 
της τεχνικής αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος 
και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών 
τεχνολογιών και εφαρμογών, 
αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά 
χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και 
ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος. 
Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι η 
αξιοποίηση δεν γίνεται με βέλτιστο τρόπο, 
θα ληφθούν να αναγκαία μέτρα ώστε να 
επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο αποδοτική 
χρήση. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
ανάγκες για ραδιοφάσμα βάσει των 
απαιτήσεων των καταναλωτών και των
φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της 
δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των 
αναγκών.

Or. de

Τροπολογία 383
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τεχνολογιών και εφαρμογών, 
αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά 
χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και 
ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος, 
επί τη βάσει από κοινού καθορισμένων 
κριτηρίων αξιολόγησης και μεθοδολογιών 
χαρακτηριζόμενων από διαφάνεια και 
σαφήνεια. Λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα 
βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών 
και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και 
της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των 
αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 384
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 385
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 386
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 387
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 388
Gaston Franco

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 390

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 391
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επανεξετάζει τα διάφορα 
είδη χρήσης του ραδιοφάσματος από 
ιδιωτικούς και δημόσιους χρήστες, και 
συμβάλλει στον προσδιορισμό ζωνών 
συχνοτήτων που θα μπορούσαν να 

διαγράφεται
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εκχωρηθούν ή να ανακατανεμηθούν 
προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματική χρήση τους, να 
προωθηθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί 
ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά, 
προς όφελος ιδιωτικών και δημόσιων 
χρηστών, συνεκτιμώντας τον πιθανό 
θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στους 
υφιστάμενους χρήστες των εν λόγω 
ζωνών.

Or. en

Τροπολογία 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επανεξετάζει τα διάφορα 
είδη χρήσης του ραδιοφάσματος από 
ιδιωτικούς και δημόσιους χρήστες, και 
συμβάλλει στον προσδιορισμό ζωνών 
συχνοτήτων που θα μπορούσαν να 
εκχωρηθούν ή να ανακατανεμηθούν 
προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματική 
χρήση τους, να προωθηθεί η καινοτομία 
και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην 
εσωτερική αγορά, προς όφελος ιδιωτικών 
και δημόσιων χρηστών, συνεκτιμώντας τον 
πιθανό θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στους 
υφιστάμενους χρήστες των εν λόγω ζωνών.

3. Η απογραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) επανεξετάζει τα διάφορα 
είδη χρήσης του ραδιοφάσματος από 
ιδιωτικούς και δημόσιους χρήστες, και 
συμβάλλει στον προσδιορισμό ζωνών 
συχνοτήτων που θα μπορούσαν να 
εκχωρηθούν ή να ανακατανεμηθούν 
προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματική 
χρήση τους, να προωθηθεί η καινοτομία 
και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην 
εσωτερική αγορά, προς όφελος ιδιωτικών 
και δημόσιων χρηστών, συνεκτιμώντας τον 
πιθανό θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στους 
υφιστάμενους χρήστες των εν λόγω ζωνών, 
περιλαμβανομένου του αντικτύπου πέρα 
από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 393
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 394

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα 
χρήσης τεχνολογιών πολυγωνικού δικτύου 
προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτική 
χρήση του φάσματος μέσω πιλοτικών 
εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 395
Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα 
χρήσης τεχνολογιών ασύρματου 
πολυγωνικού δικτύου (WMN) μέσω 
πιλοτικών εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 396
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 397
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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αρμοδιοτήτες της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 399
Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν πλήρη 
χρήση των ζωνών συχνοτήτων για τους 
προβλεπόμενους σκοπούς βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ότι 
διατίθεται επαρκής ποσότητα κατάλληλα 
προστατευόμενου ραδιοφάσματος για 
τομεακές πολιτικές της Ένωσης.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν πλήρη 
χρήση των ζωνών συχνοτήτων για τους 
προβλεπόμενους σκοπούς βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ότι 
διατίθεται επαρκής ποσότητα κατάλληλα 
προστατευόμενου ραδιοφάσματος για την 
εφαρμογή τομεακών πολιτικών της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα 
συντονισμού του ραδιοφάσματος που 
διαφορετικά θα εμπόδιζαν τα κράτη μέλη 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο 
όσον αφορά την πολιτική και τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος, η Ένωση 
παρέχει πολιτική και τεχνική υποστήριξη 
προς τα κράτη μέλη κατά τις διμερείς 
διαπραγματεύσεις τους με μη ενωσιακές 
γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών. Η 
Ένωση υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες 
τρίτων χωρών για υλοποίηση διαχείρισης 
του ραδιοφάσματος συμβατής με την 
ενωσιακή, προκειμένου να διασφαλίζονται 
οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την 
πολιτική του ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 401
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ένωση παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, 
πολιτική και τεχνική υποστήριξη προς τα 
κράτη μέλη κατά τις διμερείς 
διαπραγματεύσεις τους με μη ενωσιακές 
γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών, με 

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

των επιβλαβών παρεμβολών και των 
διαταράξεων και την επίλυση ζητημάτων 
συντονισμού του ραδιοφάσματος που 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο όσον 
αφορά την πολιτική και τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος. Η Ένωση υποστηρίζει 
επίσης τις προσπάθειες τρίτων χωρών για 
υλοποίηση διαχείρισης του ραδιοφάσματος 
συμβατής με την ενωσιακή, προκειμένου 
να διασφαλίζονται οι στόχοι της Ένωσης 
όσον αφορά την πολιτική του 
ραδιοφάσματος.

Or. ro

Τροπολογία 402
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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