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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0147),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0082/2013),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 20131,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει εκ 
βάθρων την ενιαία αγορά. Με την 
καινοτομία, την ταχύτητα και τη 
διασυνοριακή απήχησή της, η ψηφιακή
οικονομία έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει 
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε 
νέο επίπεδο. Το όραμα της Ένωσης είναι 

(1) Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει εκ 
βάθρων την ενιαία αγορά. Με την 
καινοτομία, την ταχύτητα και τη 
διασυνοριακή απήχησή της, η ψηφιακή 
οικονομία έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει 
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε 
νέο επίπεδο. Το όραμα της Ένωσης είναι 

                                               
1 ΕΕ C ... / Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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μια ψηφιακή οικονομία η οποία παρέχει 
αειφόρα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 
βάσει σύγχρονων επιγραμμικών υπηρεσιών 
και ταχεία σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η 
ανώτερης ποιότητας ψηφιακή υποδομή 
στηρίζει όλους πρακτικώς τους τομείς μιας 
σύγχρονης και καινοτομικής οικονομίας, 
είναι δε στρατηγικής σημασίας για την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ως εκ 
τούτου, όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στην ψηφιακή οικονομία.

μια ψηφιακή οικονομία η οποία παρέχει 
αειφόρα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 
βάσει σύγχρονων επιγραμμικών υπηρεσιών 
και ταχεία σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η 
ανώτερης ποιότητας ψηφιακή υποδομή 
στηρίζει όλους πρακτικώς τους τομείς μιας 
σύγχρονης και καινοτομικής οικονομίας, 
είναι δε στρατηγικής σημασίας για την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ως εκ 
τούτου, όλοι οι πολίτες, καθώς και ο 
δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στην ψηφιακή οικονομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγεία, η δημόσια εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η δημόσια ασφάλεια 
και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν μέσω των ψηφιακών 
τεχνολογιών, σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
εγκατάστασης υψίρρυθμων ευρυζωνικών 
δικτύων, τα κράτη μέλη ενέκριναν τους 
φιλόδοξους ευρυζωνικούς στόχους που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, με τίτλο «Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη - Ψηφιακή 
καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης 
(«Ψηφιακό θεματολόγιο): Έως το 2013, 
ευρυζωνική κάλυψη 100% και αυξημένες 
ταχύτητες 30Mbps για όλα τα νοικοκυριά, 
με τουλάχιστον 50% των νοικοκυριών να 
διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση με 
ταχύτητα πάνω από 100Mbps έως το 
2020.

(2) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
εγκατάστασης υψίρρυθμων ευρυζωνικών 
δικτύων, τα κράτη μέλη ενέκριναν 
φιλόδοξους ευρυζωνικούς στόχους που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, με τίτλο «Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη - Ψηφιακή 
καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης 
(«Ψηφιακό θεματολόγιο). Ωστόσο, με 
δεδομένα τη γρήγορη πρόοδο των 
τεχνολογιών, που οδηγούν σε ακόμη 
ταχύτερες διαδικτυακές συνδέσεις, και τη 
διαρκώς αυξανόμενη καταναλωτική 
ζήτηση για ηλ-υπηρεσίες, θα ήταν 
σκόπιμο να επιδιωχθούν πιο ψηλές 
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ταχύτητες διαδικτυακών συνδέσεων.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο Ψηφιακό θεματολόγιο 
επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για 
πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλου 
προγραμματισμού και συντονισμού και 
μείωσης του διοικητικού φόρτου.

(3) Στο Ψηφιακό θεματολόγιο 
επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για 
πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλου 
προγραμματισμού και συντονισμού, 
βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου και 
μείωσης του διοικητικού φόρτου.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μείζον τμήμα του ανωτέρω κόστους 
μπορεί να αποδοθεί σε δυσλειτουργίες στη 
διαδικασία εγκατάστασης που σχετίζεται 
με τη χρήση υφιστάμενης παθητικής 
υποδομής (λ.χ. αγωγών, σωληνώσεων, 
φρεατίων, κυτίων σύνδεσης, ιστών, 
εγκαταστάσεων κεραιών, πύργων και 
άλλων φερουσών κατασκευών), με σημεία 
συμφόρησης σχετιζόμενα με τον 
συντονισμό των τεχνικών έργων, με 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες 
χορήγησης αδειών και με σημεία 
συμφόρησης που αφορούν εγκατάσταση 
δικτύων εντός κτιρίων.

(6) Μείζον τμήμα του ανωτέρω κόστους 
μπορεί να αποδοθεί σε δυσλειτουργίες στη 
διαδικασία εγκατάστασης που σχετίζεται 
με τη χρήση υφιστάμενης παθητικής 
υποδομής, με σημεία συμφόρησης 
σχετιζόμενα με τον συντονισμό των 
τεχνικών έργων και με την εγκατάσταση 
δικτύων εντός κτιρίων, με επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες χορήγησης 
αδειών, με δυσυπέρβλητα χρηματοδοτικά 
εμπόδια και με την έλλειψη εφαρμόσιμων 
επιχειρηματικών σχεδίων όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων σε 
περιοχές της υπαίθρου.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά 
τη χρήση υφιστάμενων υποδομών και στη 
μείωση των δαπανών και την άρση των 
εμποδίων κατά την εκτέλεση νέων έργων 
πολιτικού μηχανικού θα πρέπει να 
παρέχουν ουσιαστική συμβολή ώστε να 
εξασφαλίζεται ταχεία και εκτεταμένη 
εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με 
παράλληλη διατήρηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού.

(7) Τα μέτρα που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά 
τη χρήση υφιστάμενων υποδομών και στη 
μείωση των δαπανών και την άρση των 
εμποδίων κατά την εκτέλεση νέων έργων 
πολιτικού μηχανικού θα πρέπει να 
παρέχουν ουσιαστική συμβολή ώστε να 
εξασφαλίζεται ταχεία και εκτεταμένη 
εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων 
δικτύων και αναβάθμιση σε «πρόσβαση 
νέας γενιάς» με παράλληλη διατήρηση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ενόψει του χαμηλού βαθμού 
διαφοροποίησής τους, οι υλικοτεχνικές 
ευκολίες των δικτύων αυτών μπορούν 
συχνά να δεχτούν ταυτόχρονα ευρύ φάσμα 
στοιχείων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων 
όσων είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές 
υπηρεσίες πρόσβασης με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps, σύμφωνα με την 
αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, 
χωρίς να επηρεάζεται η κύρια 
διακινούμενη υπηρεσία και με ελάχιστο 

(12) Ενόψει του χαμηλού βαθμού 
διαφοροποίησής τους, οι υλικοτεχνικές 
ευκολίες των δικτύων αυτών μπορούν 
συχνά να δεχτούν ταυτόχρονα ευρύ φάσμα 
στοιχείων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων 
όσων είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές 
υπηρεσίες υψίρρυθμης και 
υπερυψίρρυθμης πρόσβασης, σύμφωνα με 
την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, 
χωρίς να επηρεάζεται η κύρια 
διακινούμενη υπηρεσία και με ελάχιστο 
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κόστος προσαρμογής. Επομένως, μια 
υλική υποδομή που προορίζεται μόνο για 
να δεχτεί άλλα στοιχεία ενός δικτύου χωρίς 
να αποβεί η ίδια ενεργό στοιχείο του 
δικτύου, μπορεί καταρχήν να 
χρησιμοποιηθεί για να δεχθεί καλώδια 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξοπλισμό ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα 
από την τρέχουσα χρήση ή κυριότητά τους. 
Με την επιφύλαξη της επιδίωξης του 
συγκεκριμένου γενικού συμφέροντος που 
συνδέεται με την παροχή της κύριας 
υπηρεσίας, πρέπει να ενθαρρύνονται 
συνέργειες μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης 
δικτύων, ώστε να συμβάλλουν ταυτόχρονα 
στην επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου.

κόστος προσαρμογής. Επομένως, μια 
υλική υποδομή που προορίζεται μόνο για 
να δεχτεί άλλα στοιχεία ενός δικτύου χωρίς 
να αποβεί η ίδια ενεργό στοιχείο του 
δικτύου, μπορεί καταρχήν να 
χρησιμοποιηθεί για να δεχθεί καλώδια 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξοπλισμό ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα 
από την τρέχουσα χρήση ή κυριότητά τους. 
Με την επιφύλαξη της επιδίωξης του 
συγκεκριμένου γενικού συμφέροντος που 
συνδέεται με την παροχή της κύριας 
υπηρεσίας, πρέπει να ενθαρρύνονται 
συνέργειες μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης 
δικτύων, ώστε να συμβάλλουν ταυτόχρονα 
στην επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εφόσον προκύψουν διαφορές όσον 
αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες για 
τις υλικές υποδομές με σκοπό την 
εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει το 
ενιαίο σημείο πληροφόρησης να είναι σε 
θέση να επιλύει τέτοιες διαφορές μέσω 
δεσμευτικής απόφασης, χωρίς να θίγεται η 
δυνατότητα προσφυγής των μερών στα 
δικαστήρια.

(20) Εφόσον προκύψουν διαφορές όσον 
αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες για 
τις υλικές υποδομές με σκοπό την 
εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει το 
αρμόδιο ενιαίο σημείο πληροφόρησης να 
είναι σε θέση να επιλύει τέτοιες διαφορές 
μέσω δεσμευτικής απόφασης, χωρίς να 
θίγεται η δυνατότητα προσφυγής των 
μερών στα δικαστήρια. 

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο 
ενωσιακό σήμα ευρυζωνικής υποδομής 
για κτίρια και διαμερίσματα, που θα 
επιτρέπει στους υποψήφιους αγοραστές 
και ενοικιαστές να γνωρίζουν σε ποια 
κτίρια υπάρχει πρόσβαση σε δίκτυα 
υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Η χρήση του ενωσιακού σήματος 
ευρυζωνικής υποδομής πρέπει να είναι 
εθελοντική και θα αποσκοπεί στην 
προώθηση της ενσωμάτωσης των 
δυνατοτήτων υψίρρυθμων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στις οικιακές υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ανεξάρτητα από τον φορέα που θα 
οριστεί από το κράτος μέλος για την 
επίλυση διαφορών, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την αμεροληψία και την 
ανεξαρτησία έναντι των εμπλεκόμενων 
μερών. Επίσης, οι ορισθείσες αρχές πρέπει 
να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους 
και εξουσίες επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
εκδιδόμενες αποφάσεις.

(30) Ανεξάρτητα από τον φορέα που θα 
οριστεί από το κράτος μέλος για την 
επίλυση διαφορών, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την αμεροληψία και την 
ανεξαρτησία έναντι των εμπλεκόμενων 
μερών. Επίσης, οι ορισθείσες αρχές πρέπει 
να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους, 
αρμοδιότητες και εξουσίες επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις εκδιδόμενες αποφάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «φορέας εκμετάλλευσης δικτύου», 
πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και επιχείρηση που 
παρέχει υλική υποδομή που προορίζεται 
για την παροχή: υπηρεσίας παραγωγής, 
μεταφοράς ή διανομής φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου 
φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή 
επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων· 
υπηρεσίες μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και 
αερολιμένων·

(1) «φορέας εκμετάλλευσης δικτύου», 
πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και επιχείρηση που 
παρέχει υλική υποδομή που προορίζεται 
για την παροχή: υπηρεσίας παραγωγής, 
μεταφοράς ή διανομής φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου 
φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή 
επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων και 
συστημάτων αποστράγγισης, αλλά 
εξαιρουμένου του πόσιμου νερού που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση· 
υπηρεσίες μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και 
αερολιμένων·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «υλική υποδομή», οποιοδήποτε
στοιχείο ενός δικτύου που δεν είναι 
ενεργό, όπως σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, 
φρεάτια επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, 
κυτία σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι σε κτίρια, 
εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί 
και οι συναφείς εγκαταστάσεις τους·

(2) «υλική υποδομή», το στοιχείο ενός 
δικτύου που δεν είναι ενεργό, όπως 
σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, φρεάτια 
επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία 
σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι σε κτίρια, 
εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί 
και οι συναφείς εγκαταστάσεις τους, με 
την εξαίρεση των στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
πόσιμου νερού που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση·
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Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού στις σωληνώσεις που προορίζονται για τη μεταφορά πόσιμου 
νερού για ανθρώπινη κατανάλωση παρουσιάζει δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 
επηρεάζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα του δικτύου, κάνοντάς το μη χρησιμοποιήσιμο. Η 
διάταξη αυτή ενδέχεται επίσης να έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 10 της οδηγίας για το πόσιμο 
νερό, που επιβάλλει ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας για τα υλικά που έρχονται σε 
επαφή με το νερό.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών», δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες 
ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες 
τουλάχιστον 30 Mbps.

(3) «υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών», δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες 
υψίρρυθμης και υπερυψίρρυθμης 
ευρυζωνικής πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έπειτα από ειδική γραπτή αίτηση μιας 
επιχείρησης αδειοδοτημένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης 
δικτύου έχει υποχρέωση να ικανοποιεί 
κάθε εύλογο αίτημα για πρόσβαση στην 
υλική υποδομή του υπό δίκαιους όρους και 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
τιμής, ενόψει εγκατάστασης στοιχείων 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

2. Έπειτα από ειδική γραπτή αίτηση μιας 
επιχείρησης αδειοδοτημένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης 
δικτύου έχει υποχρέωση να ικανοποιεί 
κάθε εύλογο αίτημα για πρόσβαση στην 
υλική υποδομή του υπό δίκαιους όρους και 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
τιμής, και έχοντας κατά νου την αρχή της 
αμοιβαιότητας, ενόψει εγκατάστασης 
στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι 
εμπλεκόμενες αρχές θα πρέπει, μέχρι την 
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[Υπηρεσία εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ημερομηνία: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού +12 μήνες], να 
εναρμονίσουν τις αρχές βάσει των οποίων 
θέτουν όρους και προϋποθέσεις και να 
διαβουλευθούν με τους φορείς 
εκμετάλλευσης ή με τις ενώσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) την αναλογική χρήση του 
διαθέσιμου χώρου, ώστε ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου στον οποίο ανήκει 
η υλική υποδομή να μπορεί να κρατήσει 
χώρο για τις δικές του μελλοντικές 
επενδύσεις. 

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να ζητήσει πρόσβαση σε 
υλική υποδομή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3, κάθε επιχείρηση που έχει 
λάβει άδεια για την παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα πρόσβασης, κατόπιν αιτήματος, 
μέσω ενιαίου σημείου πληροφόρησης, 
στην ακόλουθη δέσμη ελάχιστων 
πληροφοριών όσον αφορά την υφιστάμενη 
υλική υποδομή οποιουδήποτε φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου:

1. Προκειμένου να ζητήσει πρόσβαση σε 
υλική υποδομή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3, κάθε επιχείρηση που έχει 
λάβει άδεια για την παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα πρόσβασης, κατόπιν αιτήματος, 
μέσω ενιαίου σημείου πληροφόρησης, 
στην ακόλουθη δέσμη ελάχιστων 
πληροφοριών όσον αφορά την υφιστάμενη 
υλική υποδομή οποιουδήποτε φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου:
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α) τόπος, όδευση και συντεταγμένες 
γεωαναφοράς·

α) τόπος, όδευση και συντεταγμένες 
γεωαναφοράς·

β) μέγεθος, τύπος και τρέχουσα χρήση της 
υποδομής·

β) μέγεθος, τύπος και τρέχουσα χρήση της 
υποδομής·

γ) όνομα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου 
δικαιωμάτων χρήσης υλικής υποδομής και 
σημείο επαφής.

γ) όνομα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου 
δικαιωμάτων χρήσης υλικής υποδομής και 
σημείο επαφής.

Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση 
προσδιορίζει τη σχετική περιοχή ενόψει 
της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση 
προσδιορίζει τη σχετική περιοχή ενόψει 
της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
για τη συγκεκριμένη περιοχή χορηγείται 
αμέσως σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει 
αναλογικών, αμερόληπτων και διαφανών 
όρων.

Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
για τη συγκεκριμένη περιοχή χορηγείται 
ταχέως σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει 
αναλογικών, αμερόληπτων και διαφανών 
όρων και με σεβασμό της αρχής της 
εμπιστευτικότητας. Το ενιαίο σημείο 
πληροφόρησης ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης 
δικτύου σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
μπορεί να περιορίζεται από το ενιαίο 
σημείο πληροφόρησης μόνον εφόσον 
τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω της 
ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητάς τους ή του επιχειρησιακού 
και εμπορικού απορρήτου.

Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
μπορεί να περιορίζεται από το ενιαίο 
σημείο πληροφόρησης μόνον εφόσον 
τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω της 
ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητάς τους ή του επιχειρησιακού 
και εμπορικού απορρήτου.

Το ενιαίο σημείο πληροφόρησης 
εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις ελάχιστες 
πληροφορίες δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου είναι διαθέσιμη το αργότερο 
στις [Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού + 12 μήνες].

Το ενιαίο σημείο πληροφόρησης 
εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις ελάχιστες 
πληροφορίες δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου είναι διαθέσιμη το αργότερο 
στις [Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού + 12 μήνες].

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που, 
λόγω των καθηκόντων του, έχει στην 
κατοχή του σε ηλεκτρονική μορφή τις 
ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά την υλική 
υποδομή ενός φορέα εκμετάλλευσης 
δικτύου, τις θέτει με ηλεκτρονικά μέσα στη 
διάθεση του ενιαίου σημείου 
πληροφόρησης πριν από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού + 6 μήνες]. Κάθε 
επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών
και τυχόν νέες ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 που έχει λάβει ο φορέας του 
δημόσιου τομέα διατίθενται στο ενιαίο 
σημείο ενημέρωσης εντός ενός μηνός από 
την παραλαβή τους. 

2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που, 
λόγω των καθηκόντων του, έχει στην 
κατοχή του σε ηλεκτρονική μορφή τις 
ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά την υλική 
υποδομή ενός φορέα εκμετάλλευσης 
δικτύου, τις θέτει με ηλεκτρονικά μέσα στη 
διάθεση του ενιαίου σημείου 
πληροφόρησης πριν από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού + 6 μήνες]. Κάθε 
επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών 
και τυχόν νέες ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 που έχει λάβει ο φορέας του 
δημόσιου τομέα διατίθενται, με σεβασμό 
της αρχής της εμπιστευτικότητας, στο 
ενιαίο σημείο ενημέρωσης εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή τους. Το ενιαίο 
σημείο πληροφόρησης ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης 
δικτύου σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έπειτα από ειδική γραπτή αίτηση μιας 
επιχείρησης αδειοδοτημένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης 
δικτύου διαθέτει την ακόλουθη δέσμη 
ελάχιστων πληροφοριών όσον αφορά εν 

6. Έπειτα από ειδική γραπτή αίτηση μιας 
επιχείρησης αδειοδοτημένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης 
δικτύου διαθέτει την ακόλουθη δέσμη 
ελάχιστων πληροφοριών όσον αφορά εν 
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εξελίξει ή προγραμματισμένα τεχνικά έργα 
που αναφέρονται στην υλική υποδομή του 
και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή 
εκκρεμεί διαδικασία αδειοδότησης ή 
προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο η 
πρώτη υποβολή στις αρμόδιες αρχές για 
αδειοδότηση:

εξελίξει ή προγραμματισμένα τεχνικά έργα 
που αναφέρονται στην υλική υποδομή του 
και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή 
εκκρεμεί διαδικασία αδειοδότησης ή 
προβλέπεται για το επόμενο τετράμηνο η 
πρώτη υποβολή στις αρμόδιες αρχές για 
αδειοδότηση:

α) τον τόπο και τον τύπο των έργων· α) τον τόπο και τον τύπο των έργων·

β) τα εμπλεκόμενα στοιχεία του δικτύου· β) τα εμπλεκόμενα στοιχεία του δικτύου·
γ) την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης 
των έργων και τη διάρκειά τους·

γ) την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης 
των έργων και τη διάρκειά τους·

δ) ένα σημείο επαφής. δ) ένα σημείο επαφής.

Στο αίτημα επιχείρησης αδειοδοτημένης να 
παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών προσδιορίζεται η σχετική 
περιοχή ενόψει της εγκατάστασης 
στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εντός 
προθεσμίας δύο εβδομάδων από την 
υποβολή του γραπτού αιτήματος, οι φορείς 
εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχουν τις 
αιτηθείσες πληροφορίες, βάσει 
αναλογικών, αμερόληπτων και διαφανών 
όρων, με την επιφύλαξη των περιορισμών 
της παραγράφου 1.

Με στόχο την προστασία του εμπορικού 
απορρήτου, ο κατάλογος των 
προγραμματισμένων τεχνικών έργων δεν 
ενσωματώνεται στην ίδια βάση 
δεδομένων με εκείνη του καταλόγου 
γενικών υποδομών. Στο αίτημα 
επιχείρησης αδειοδοτημένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
προσδιορίζεται η σχετική περιοχή ενόψει 
της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την 
υποβολή του γραπτού αιτήματος, οι φορείς 
εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχουν τις 
αιτηθείσες πληροφορίες, βάσει 
αναλογικών, αμερόληπτων και διαφανών 
όρων, με την επιφύλαξη των περιορισμών 
της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για σχεδιαζόμενες επενδύσεις, αν συνδυαστούν με πληροφορίες για την 
υπάρχουσα υποδομή μέσα στην ίδια βάση δεδομένων, θα μπορούσαν να δώσουν στους φορείς 
εκμετάλλευσης μια εικόνα της αναπτυξιακής στρατηγικής των ανταγωνιστών τους. Πρόκειται 
για πολύ ευαίσθητες πληροφορίες από την άποψη του ανταγωνισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να 
αποθηκεύονται χωριστά.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν τις άδειες εντός 6 μηνών από 
την παραλαβή του αιτήματος, με την 
επιφύλαξη άλλων ειδικών προθεσμιών ή 
υποχρεώσεων που ορίζονται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας και 
εφαρμόζονται στη διαδικασία 
αδειοδότησης σύμφωνα με την εθνική ή 
την ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε απόρριψη 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως με βάση 
αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και 
αναλογικά κριτήρια.

3. Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν τις άδειες εντός το πολύ 
τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του 
αιτήματος, με την επιφύλαξη άλλων 
ειδικών προθεσμιών ή υποχρεώσεων που 
ορίζονται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας και εφαρμόζονται στη 
διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με την 
εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε 
απόρριψη πρέπει να αιτιολογείται δεόντως 
με βάση αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έξη μήνες είναι υπερβολικά πολύς χρόνος για τη χορήγηση μιας άδειας. Το διάστημα αυτό θα 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλα τα νεόδμητα κτίρια στον τόπο του 
τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων υπό κοινή ιδιοκτησία, για τα 
οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 
έκδοση οικοδομικής άδειας μετά τις 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], είναι εξοπλισμένα 
με υλική υποδομή εντός κτιρίου, 
προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες, 
έως τα σημεία τερματισμού του δικτύου. Η 
ίδια υποχρέωση ισχύει και στην περίπτωση 
έργων μείζονος ανακαίνισης για τα οποία 

1. Όλα τα νεόδμητα κτίρια στον τόπο του 
τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων υπό κοινή ιδιοκτησία, για τα 
οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 
έκδοση οικοδομικής άδειας μετά τις 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], είναι εξοπλισμένα 
με υλική υποδομή εντός κτιρίου, 
προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες, 
έως τα σημεία τερματισμού του δικτύου.
Στα κτίρια ή τα διαμερίσματα αυτά θα 
χορηγείται τότε το ενωσιακό σήμα 
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έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση 
οικοδομικής άδειας μετά τις [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

ευρυζωνικής υποδομής. Η ίδια 
υποχρέωση ισχύει και στην περίπτωση 
έργων μείζονος ανακαίνισης για τα οποία 
έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση 
οικοδομικής άδειας μετά τις [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι νεόδμητες πολυκατοικίες, για 
τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 
έκδοση οικοδομικής άδειας μετά τις 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], είναι εξοπλισμένες 
με σημείο συγκέντρωσης, εντός ή εκτός 
του κτιρίου, το οποίο εξασφαλίζει τη 
σύνδεση με εξοπλισμό εντός κτιρίου, 
προσαρμοσμένο για υψηλές ταχύτητες. Η 
ίδια υποχρέωση ισχύει και στην περίπτωση 
έργων μείζονος ανακαίνισης για τα οποία 
έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση 
οικοδομικής άδειας μετά τις [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

2. Όλες οι νεόδμητες πολυκατοικίες, 
περιλαμβανομένων των κτιρίων 
κοινωνικής στέγασης, για τις οποίες έχουν 
υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση 
οικοδομικής άδειας μετά τις [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], είναι εξοπλισμένες με σημείο 
συγκέντρωσης, εντός ή εκτός του κτιρίου, 
το οποίο εξασφαλίζει τη σύνδεση με 
εξοπλισμό εντός κτιρίου, προσαρμοσμένο 
για υψηλές ταχύτητες. Η ίδια υποχρέωση 
ισχύει και στην περίπτωση έργων μείζονος 
ανακαίνισης για τα οποία έχουν υποβληθεί 
αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας 
μετά τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] καθώς 
και στην περίπτωση υπαρχόντων κτιρίων 
δημοσίων οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση εφοδιασμού των νέων κτιρίων, όπως και των κτιρίων στα οποία 
πραγματοποιούνται εκτεταμένες ανακαινίσεις, με υλική υποδομή για ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
υψηλών ταχυτήτων, θα πρέπει να καλύπτει και τα υπάρχοντα κτίρια δημοσίων οργανισμών 
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όπου συλλέγονται μεγάλοι όγκοι δεδομένων όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικοί οργανισμοί 
ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών για όλες 
τις κοινωνικές ομάδες, δεν θα πρέπει να εξοικονομούνται πόροι από το κόστος της υποδομής 
υψηλής ταχύτητας όταν κατασκευάζονται οικοδομές κοινωνικής στέγασης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία 
επιτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται 
στο άρθρο 20 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, 
ασκεί την αποστολή εθνικού οργάνου 
επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 
παράγραφος 9, στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 8 παράγραφο 3, εκτός εάν 
το κράτος μέλος διορίσει άλλους 
αρμόδιους φορείς.

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία 
επιτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται 
στο άρθρο 20 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, 
ασκεί την αποστολή εθνικού οργάνου 
επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 
παράγραφος 9, στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 8 παράγραφο 3, εκτός εάν 
το κράτος μέλος διορίσει άλλους 
αρμόδιους φορείς οι οποίοι είναι νομικά 
διακριτοί και λειτουργικά ανεξάρτητοι 
από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε άλλο εθνικό όργανο επίλυσης 
διαφορών που διορίζεται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι 
νομικά διακριτό και λειτουργικά 
ανεξάρτητο από όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων. Έχει την εξουσία 
να επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύων κατάλληλες, αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων 

2. Κάθε άλλο εθνικό όργανο επίλυσης 
διαφορών που διορίζεται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχει
την εξουσία να επιβάλλει στους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων κατάλληλες, 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβίασης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν κατά την επίλυση της 
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που απορρέουν από τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν κατά την επίλυση της 
διαφοράς.

διαφοράς.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εθνική ρυθμιστική αρχή που επιτελεί 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο 
άρθρο 20 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ ασκεί 
την αποστολή ενιαίου σημείου 
πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 
4 και 6, εκτός εάν το κράτος μέλος διορίσει 
άλλους αρμόδιους φορείς.

3. Η εθνική ρυθμιστική αρχή που επιτελεί 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο 
άρθρο 20 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ ασκεί 
την αποστολή ενιαίου σημείου 
πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 
4 και 6, εκτός εάν το κράτος μέλος διορίσει 
άλλον αρμόδιο και λειτουργικά 
ανεξάρτητο φορέα.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι ψηφιακές υποδομές υψηλής ποιότητας συνιστούν επί της ουσίας 
τη βάση όλων των τομέων της σύγχρονης και καινοτόμας οικονομίας και κοινωνίας, όπου η 
υψίρρυθμη ευρυζωνική υποδομή αποτελεί προϋπόθεση για την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα και πυλώνα της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς και, συνεπώς, η 
εισηγήτρια υποστηρίζει τον στόχο αυτού του κανονισμού να μειωθεί το κόστος 
εγκατάστασης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής και υπέρ-υψηλής ταχύτητας δια 
της παροχής εργαλείων για πιο οικονομικά αποδοτική εγκατάσταση της νέας υλικής 
υποδομής, μειωμένα διοικητικά βάρη, κοινή χρήση των υφιστάμενων υποδομών και 
εναρμονισμένες οικοδομικές εργασίες

Η έλλειψη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης και ιδιοκτητών της 
υλικής υποδομής και η ποικιλομορφία των τοπικών κανονισμών με την οποία έρχονται 
αντιμέτωποι οι φορείς εκμετάλλευσης αύξησαν τα κόστη, τον χρόνο και την περιπλοκότητα 
των διαδικασιών για την απόκτηση αδειών και την μετέπειτα εγκατάσταση ή αναβάθμιση των 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της 
εισηγήτριας, ο εν λόγω κανονισμός, ενώ ενισχύει τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών 
και υποστηρίζει μία νέα κουλτούρα πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα υψηλής ταχύτητας, 
συγχρόνως διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν ευρείες αρμοδιότητες 
όσον αφορά ζητήματα οργάνωσης και ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συνεχίζουν να 
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον συντονισμό των κατασκευαστικών εργασιών που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. 

Η εισηγήτρια συμφωνεί με την σύνθετη προσέγγιση μεγιστοποίησης των συνεργειών μεταξύ 
των δικτύων με τον κανονισμό να απευθύνεται όχι μόνο σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, αλλά και σε κάθε ιδιοκτήτη υλικής υποδομής ικανής να φέρει στοιχεία δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως, π.χ. ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, θέρμανσης και μεταφορών. Ταυτοχρόνως, δεδομένου ότι το κόστος των 
κατασκευαστικών εργασιών συνιστά το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους της 
εγκατάστασης των δικτύων, η εισηγήτρια εκλαμβάνει ως σημαντικότατο ρυθμιστικό βήμα 
προόδου το δικαίωμα κάθε φορέα εκμετάλλευσης δικτύου να προσφέρει ή να του 
προσφέρεται (σε λογική τιμή και υπό θεμιτές προϋποθέσεις) πρόσβαση στην υλική του 
υποδομή και, τέλος, να παρέχει τη δυνατότητα στα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιούν 
τις συνέργειες και να ελαττώνουν τις αναποτελεσματικότητες κατά την εγκατάσταση, 
εστιάζοντας στον αυξημένο συντονισμό, στην διαφάνεια και στην εναρμόνιση των ελάχιστων 
εργαλείων.  

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στην υποδομή δεν αποτελεί μαγική λύση για την 
επίλυση των οξυμένων προβλημάτων ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών· 
ωστόσο, η πρόσβαση στην υποδομή μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την εγκατάσταση 
υψίρρυθμων ευρυζωνικών δικτύων από τους φορείς εκμετάλλευσης. Συνεπώς, το δυναμικό 
που παρέχεται από την ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων βάσει του κανονισμού μπορεί να 
αξιοποιηθεί πλήρως για να αναπτυχθούν διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες, να δημιουργηθεί 
μία αναπτυσσόμενη, επιτυχημένη και δυναμική πανευρωπαϊκή αγορά για την δημιουργία και 
διανομή νόμιμου ψηφιακού περιεχομένου και διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και για να 
παρασχεθεί στους καταναλωτές εύκολη, ασφαλής και ευέλικτη πρόσβαση στις αγορές 
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ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, υπό το πρίσμα των ευκαιριών, η ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠΕ τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα μέσο βελτίωσης δημόσιων 
υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη, η δημόσια εκπαίδευση και ο πολιτισμός, η 
δημόσια ασφάλεια ή οι κοινωνικές υπηρεσίες και μπορεί επίσης να ενισχύσει την οικονομική 
δραστηριότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να τονώσει την ανάπτυξή τους. Η 
εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και οι ΤΠΕ πρέπει να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των μελών της κοινωνίας, να αναβαθμίσουν περαιτέρω την 
ποιότητα ζωής των πολιτών, να βελτιώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές τους 
δραστηριότητες και να συμβάλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Ως προς αυτό, η 
εισηγήτρια τονίζει μετ' επιτάσεως ότι μολονότι υπάρχουν σαφή εμπορικά επιχειρήματα για 
ευρυζωνικότητα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
προώθηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στις αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές· συνεπώς, η οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα πρέπει να 
διασφαλίζεται και σε περιοχές όπου η αγορά είναι ανεπαρκής.  

Όσον αφορά την χρηματοοικονομική άποψη, η εισηγήτρια έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
συλλογή των δεδομένων, η παροχή των δεδομένων και η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου 
πληροφόρησης συνεπάγονται πράγματι σημαντικές δαπάνες, ωστόσο υπενθυμίζει ότι αυτές 
δημιουργούν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτή η έντασης εργασίας και 
αρκετά δαπανηρή άσκηση χαρτογράφησης μπορεί να καταστεί ένα σημαντικό μέσο 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και, προκειμένου να μετριαστεί το 
χρηματοοικονομικό βάρος αυτής της άσκησης στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις, πρέπει 
να διατεθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, ο μειωμένος σε 
σημαντικό βαθμό προϋπολογισμός του σκέλους των ΤΠΕ της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που σχετίζονται με 
την παραγωγή δεδομένων και το ενιαίο σημείο πληροφόρησης.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την εισηγήτρια, τα μέτρα που προτείνονται στον κανονισμό 
φαίνεται να συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι η μείωση του 
κόστους εγκατάστασης υποδομής υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί 
δράση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την θέσπιση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αρθούν οι φραγμοί που εγείρονται από το 
συνονθύλευμα των κανόνων και των διοικητικών πρακτικών σε εθνικό και 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα παρέχουν 
σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία εν συγκρίσει με τα μεμονωμένα μέτρα σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και επισημαίνει, επίσης, ότι μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση 
ως προς τα επίμαχα ζητήματα παρέχει προστιθέμενη αξία δια της αποφυγής περιττής 
αλληλεπικάλυψης και με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.  Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα 
μέτρα που προτείνονται από τον κανονισμό συνάδουν επίσης με την αρχή της 
αναλογικότητας, καθώς αναγνωρίζουν πράγματι την πρωτοκαθεδρία των εμπορικών 
διαπραγματεύσεων, δεν εμποδίζουν αδικαιολόγητα την άσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
και περιορίζονται στα αναγκαία για τη μείωση των φραγμών στην πρόσβαση σε υλική 
υποδομή.


