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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 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0471),

– 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 (C7-0270/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του 
20111,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, του 20112,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2011),

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

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

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

                                               
1 ΕΕ C …/Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C …/Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει 
ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, 
δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των 
ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση 
της οικονομίας της πληροφορίας, την
ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που 
βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του 
ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης μια 
βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη, που αποβλέπει να 
παράσχει ταχείες ευρυζωνικές 
διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική 
δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το 
φιλόδοξο στόχο της καθολικής 
ευρυζωνικής κάλυψης. Για την προώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης και της 
θέσης της ΕΕ στον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό, είναι σημαντικό να 
προσφερθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
ταχύτητα και χωρητικότητα, ώστε να 
εξασφαλισθεί ταχύτητα τουλάχιστον 30 
Mbps για όλους, έως το 2020, ενώ 
τουλάχιστον τα μισά ευρωπαϊκά 
νοικοκυριά θα πρέπει να διαθέτουν τότε 
ευρυζωνική πρόσβαση με ταχύτητα 
τουλάχιστον 100 Mbps, επιτυγχάνοντας 
έτσι τα αειφορικά οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Αναμένεται επίσης ότι θα 
υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες 
τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως 
περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και 
οικονομική και κοινωνική ένταξη για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης. 
Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων 
εφαρμογών για την καινοτομία, το 
πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική 
πρωτοβουλία σε υποστήριξη των 
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πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το πρώτο πρόγραμμα θα πρέπει να 
προετοιμάσει το έδαφος για μια ανάπτυξη 
στην οποία η Ένωση θα μπορούσε να 
τεθεί στην πρωτοπορία, όσον αφορά τις 
ευρυζωνικές ταχύτητες, την 
κινητικότητα, την κάλυψη και τη 
χωρητικότητα. Η πρωτοπορία αυτή είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς που θα 
αποτελέσει την αιχμή για το άνοιγμα της 
εσωτερικής αγοράς για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να απαιτηθούν 
καινοτόμες λύσεις στην αδειοδότηση, όπως 
η συλλογική χρήση ραδιοφάσματος, 
γενικές άδειες ή μερισμός (από κοινού 
χρήση) υποδομής. Η εφαρμογή τέτοιων 
αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μπορούσε να διευκολυνθεί με τον 
καθορισμό ορισμένων κοινών ή 
συγκλινόντων όρων χρήσης του 
ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που 

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

πληροφοριών, καθώς και με τον 
καθορισμό ορισμένων κοινών ή 
συγκλινόντων όρων χρήσης του 
ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που 
είναι το καταλληλότερο και  το λιγότερο 
επαχθές σύστημα αδειοδότησης, 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
εφόσον οι παρεμβολές δεν κινδυνεύουν να 
εμποδίσουν την ανάπτυξη άλλων 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή 
νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση 
του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των 
προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα 
κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για 
την τροποποίηση υφισταμένων 
δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων 
εξαγορών δικαιωμάτων του 
ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την 
αποδοτική χρήση όπως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 
της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του 
εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) 
προς αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία 
«GSM»). Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβούν σε ενέργειες για μια 
πιο ομοιόμορφη κατανομή 
ραδιοφάσματος μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων, προορίζοντας μέρος του 
φάσματος για τους νεοεισερχόμενους σε 
μια ζώνη ή ομάδα ζωνών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος
σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 
2007/344/EΚ της Επιτροπής για την 
εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών 
σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος 
εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ 
είναι απαραίτητη στην Ένωση η 
λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων 
χρήσεων του ραδιοφάσματος σε 
συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική 
μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ 
των 300 MHz και των 6 GHz, αλλά και 
μεταξύ των 6 GHz και των 70 GHz, 
δεδομένου ότι οι συχνότητες αυτές θα 
αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, 
σε συνέχεια των ταχύτατων τεχνολογικών 
εξελίξεων. Αυτό θα συνέβαλε στον 
εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και 
χρήσεων, τόσο στον εμπορικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα, όπως 
αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες 
μερισμού, καθώς και στην αξιολόγηση 
μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με τους στόχους της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη», οι ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις θα μπορούσαν να
έχουν σημαντική συμβολή στην 
οικονομική ανάκαμψη και τη μεγέθυνση, 

(12) Σύμφωνα με τους στόχους της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη», οι ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες έχουν σημαντική 
συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και 
τη μεγέθυνση, αν διατεθεί επαρκές εύρος 
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αν διετίθετο επαρκές εύρος ζώνης, αν 
χορηγούνταν γρήγορα τα δικαιώματα 
χρήσης και αν παρεχόταν στην εμπορία η 
δυνατότητα να προσαρμοστεί στις 
εξελίξεις της αγοράς. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο απαιτεί έως το 2020 όλοι οι 
πολίτες της Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε 
ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 30 
Mbps. Ως εκ τούτου, ραδιοφάσμα που έχει 
ήδη οριστεί πρέπει έως το 2012 να 
αδειοδοτηθεί για επίγειες επικοινωνίες 
ώστε να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση 
σε ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση για 
όλους, ιδίως στις ζώνες του 
ραδιοφάσματος που ορίζονται στις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ, 2008/411/EΚ και 
2009/766/ΕΚ της Επιτροπής. Για 
συμπλήρωση των επίγειων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και για εξασφάλιση της 
κάλυψης των πλέον απομακρυσμένων 
περιοχών της Ένωσης, η οικονομικά 
προσιτή δορυφορική ευρυζωνική 
πρόσβαση θα μπορούσε να είναι γρήγορη 
και εφικτή λύση.

ζώνης, αν χορηγηθούν γρήγορα τα 
δικαιώματα χρήσης και αν παρασχεθεί
στην εμπορία η δυνατότητα να 
προσαρμοστεί στις εξελίξεις της αγοράς. 
Το ψηφιακό θεματολόγιο απαιτεί έως το 
2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 
τουλάχιστον 30 Mbps. Ως εκ τούτου, 
ραδιοφάσμα που έχει ήδη εναρμονισθεί
πρέπει έως το 2012 να αδειοδοτηθεί για
επίγειες επικοινωνίες ώστε να 
εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε 
ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση για 
όλους, ιδίως στις ζώνες του 
ραδιοφάσματος που ορίζονται στις 
αποφάσεις 2008/477/ΕΚ, 2008/411/EΚ και 
2009/766/ΕΚ της Επιτροπής. Για 
συμπλήρωση των επίγειων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και για εξασφάλιση της 
κάλυψης των πλέον απομακρυσμένων 
περιοχών της Ένωσης, η οικονομικά 
προσιτή δορυφορική ευρυζωνική 
πρόσβαση θα μπορούσε να είναι γρήγορη 
και εφικτή λύση.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Μια ευρωπαϊκή αγορά με σχεδόν 
500 εκατομμύρια χρήστες με ευρυζωνική 
σύνδεση υψηλών ταχυτήτων θα 
μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του 
δόρατος για την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας μια 
μοναδική στον κόσμο κρίσιμη μάζα 
χρηστών, ώστε να προσφερθούν σε όλες 
τις περιφέρειες νέες ευκαιρίες, σε κάθε 
χρήστη ανώτερη αξία και στην Ένωση 
την ικανότητα να αποτελέσει μια 
παγκοσμίως πρωτοπόρο οικονομία 
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βασισμένη στη γνώση. Η ταχεία 
εξάπλωση της ευρείας ζώνης είναι 
κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για τη 
δημιουργία νέων και μικρών 
επιχειρήσεων που μπορούν να γίνουν 
πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, 
παραδείγματος χάρη στη φροντίδα της 
υγείας, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η κυκλοφορία δεδομένων μέσω 
κινητών ψηφιακών πλαισίων αυξάνεται 
με ταχύτητα και σήμερα διπλασιάζεται 
κάθε χρόνο. Με τον ρυθμό αυτόν, που 
είναι πιθανό να διατηρηθεί τα επόμενα 
χρόνια, η κυκλοφορία αυτή θα έχει 
πολλαπλασιασθεί επί 40 από το 2009 έως 
το 2014. Η αύξηση αυτή προέρχεται σε 
μεγάλο βαθμό από τα βίντεο, που θα 
αντιστοιχούν στο 66% της κυκλοφορίας 
δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών 
πλαισίων, το 2014. Για να γίνει 
διαχειρίσιμη αυτή η εκθετική αύξηση, οι 
ρυθμιστικοί φορείς και οι παράγοντες της 
αγοράς θα πρέπει να προβούν σε 
ορισμένες ενέργειες, μεταξύ των οποίων η 
περαιτέρω εναρμονισμένη διάθεση 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, η αύξηση της 
αποδοτικότητας του ραδιοφάσματος και 
η μεταφορά κυκλοφορίας προς ασύρματα 
δίκτυα μέσω συσκευών διπλής χρήσης.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) εκτιμά τις μελλοντικές ανάγκες σε 
εύρος ζώνης ραδιοφάσματος για την 
ανάπτυξη του International Mobile 
Telecommunications-2000 (IMT-2000) 
και προηγμένων συστημάτων IMT 
(δηλαδή κινητών τηλεπικοινωνιών 3G και 
4G) σε 1280 έως 1720 MHz το 2020, για 
την εμπορική χρήση κινητών
τηλεπικοινωνιών, σε όλες τις περιφέρειες 
ITU, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. 
Χωρίς την απελευθέρωση πρόσθετου 
ραδιοφάσματος, κατά προτίμηση 
εναρμονισμένου σε παγκόσμια κλίμακα, 
οι νέες υπηρεσίες και η οικονομική 
ανάπτυξη θα εμποδιστούν από την 
ανεπαρκή χωρητικότητα των κινητών 
δικτύων. 

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 
800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες 
εκτάσεις, οι υποχρεώσεις κάλυψης που 
προκύπτουν στη βάση των αρχών της 
τεχνικής ουδετερότητας και της 
ουδετερότητας της υπηρεσίας πρέπει να 
συνοδεύονται από αντίστοιχα 
δικαιώματα. Πρέπει να απελευθερωθεί 
επιπλέον ραδιοφάσμα στη ζώνη του 1.5 
MHz (1452-1492 MHz) και των 2.3 GHz 
(2300-2400 MHz), για την αντιμετώπιση 
των αυξανόμενων αναγκών στις κινητές 
τηλεπικοινωνίες. Η περαιτέρω διάθεση 
ραδιοφάσματος για κινητές υπηρεσίες, 
όπως στη ζώνη των 700 MHz (694-790 
MHz), θα πρέπει να αξιολογηθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες χωρητικότητας 
για ευρυζωνικές κινητές υπηρεσίες και 
επίγεια τηλεόραση.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Όπως συνέβη και με το πρότυπο 
GSM, το οποίο υιοθετήθηκε σε ολόκληρο 
τον κόσμο χάρη στη γρήγορη και 
αποφασιστική πανευρωπαϊκή 
εναρμόνιση, η Ένωση θα πρέπει να 
καθορίσει σε παγκόσμιο επίπεδο τις 
εξελίξεις όσον αφορά τις μελλοντικές 
ανακατανομές ραδιοφάσματος, ιδίως σε 
σχέση με  το αποδοτικότερο τμήμα του. 
Οι συμφωνίες που θα προκύψουν στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 
του 2016 θα έχουν καίρια σημασία για 
την εξασφάλιση της παγκόσμιας 
εναρμόνισης και του συντονισμού με τις 
γειτονικές τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η αύξηση των ευκαιριών σε θέματα 
ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων έχει 
μεγάλη σημασία για την προσφορά προς 
τον πολιτιστικό τομέα νέων μορφών 
διανομής, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για 
την απρόσκοπτη ανάπτυξή του στο 
μέλλον. Είναι επίσης σημαντικό να 
μπορέσουν οι φορείς υπηρεσιών επίγειας 
τηλεόρασης και άλλων παρόμοιων 
υπηρεσιών να διατηρήσουν τις υπηρεσίες 
αυτές όταν ένα πρόσθετο μέρος του 
ραδιοφάσματος απελευθερωθεί για 
ασύρματες υπηρεσίες. Οι δαπάνες 
μετάβασης που θα προκύψουν από την 
απελευθέρωση πρόσθετου 
ραδιοφάσματος μπορούν να καλυφθούν 
από τέλη αδειοδότησης, επιτρέποντας 
στους φορείς μετάδοσης να έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες με αυτές που 
προσφέρονται σήμερα σε άλλα τμήματα 
του ραδιοφάσματος.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13γ) Τα συστήματα ασύρματης 
πρόσβασης, περιλαμβανομένων των 
δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω 
ραδιοφωνικού σήματος, υπερβαίνουν 
χωρίς άδεια τις σημερινές κατανομές 
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συχνοτήτων στις περιοχές των 2.4GHz 
και των 5GHz. Για να γίνει δυνατή η 
εγκατάσταση ασύρματων τεχνολογιών 
νέας γενιάς, για παράδειγμα, είναι 
αναγκαία η ύπαρξη καναλιών 
μεγαλύτερου εύρους που θα επιτρέπουν 
ταχύτητες άνω του ενός Gbps. 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη ενδέχεται επίσης να 
χρειάζονται υποστήριξη για το 
συντονισμό συχνοτήτων σε διμερείς 
διαπραγματεύσεις με μη ενωσιακές 
γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
χωρών προσχώρησης ή υποψήφιων 
χωρών, ώστε να ανταποκριθούν στις 
ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε θέματα 
συντονισμού συχνοτήτων. Τούτο 
αναμένεται επίσης να συμβάλει στην 
αποφυγή βλαβερών παρεμβολών και να 
βελτιώσει την απόδοση του 
ραδιοφάσματος και τη σύγκλιση της 
χρήσης του και πέρα από τα σύνορα της 
Ένωσης. Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η 
ανάληψη δράσης στη ζώνη των 800 MHz 
και των 3,4-3,8GHz για τη μετάβαση σε 
κυψελοειδείς ευρυζωνικές τεχνολογίες και 
για την εναρμόνιση ραδιοφάσματος 
απαραίτητου για τον εκσυγχρονισμό του 
ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

(22) Τα κράτη μέλη προτρέπονται να 
συνεχίσουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις
με τις γειτονικές τρίτες χώρες, 
περιλαμβανομένων των υποψήφιων και 
δυνητικά υποψήφιων προς ένταξη χωρών, 
ώστε να ανταποκριθούν στις ενωσιακές 
υποχρεώσεις τους σε θέματα συντονισμού 
συχνοτήτων και να επιδιώξουν την 
επίτευξη συμφωνιών που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν ένα θετικό προηγούμενο 
για άλλα κράτη μέλη. Η Ένωση θα 
προσφέρει στα κράτη μέλη τεχνική και 
πολιτική υποστήριξη κατά τις διμερείς 
και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τους με 
τρίτες χώρες, ιδίως με τις γειτονικές 
χώρες, περιλαμβανομένων των 
υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων 
προς ένταξη χωρών. Τούτο αναμένεται 
επίσης να συμβάλει στην αποφυγή 
βλαβερών παρεμβολών και να βελτιώσει 
την απόδοση του ραδιοφάσματος και τη 
σύγκλιση της χρήσης του και πέρα από τα 
σύνορα της Ένωσης. Ιδιαίτερα επιτακτική 
είναι η ανάληψη δράσης στη ζώνη των 800 
MHz και των 3,4-3,8GHz για τη μετάβαση 
σε κυψελοειδείς ευρυζωνικές τεχνολογίες 
και για την εναρμόνιση ραδιοφάσματος 
απαραίτητου για τον εκσυγχρονισμό του 
ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της 
παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά 
με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς 
και σχετικά με τις σχεδιαζόμενες 
μελλοντικές δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας 
και ουδετερότητας των υπηρεσιών στη
χρήση ραδιοφάσματος για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και κατά το 
δυνατόν για άλλους τομείς και εφαρμογές, 

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

εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να προάγεται 
η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος 
και να γίνει δυνατή η αύξηση της 
κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών 
πλαισίων, καθώς και των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, ιδίως με ενίσχυση της 
ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) λαμβάνοντας πλήρως υπόψη, κατά 
τον καθορισμό των τεχνικών όρων για 
την κατανομή ραδιοφάσματος, την 
ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις 
επιπτώσεις από εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην 
ανθρώπινη υγεία·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Article 2 – point d b (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) προάγοντας την εναρμόνιση της 
χρήσης του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη 
την Ένωση, σύμφωνα με την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής και 
αποδοτικής χρήσης του.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) ενθάρρυνση αποδοτικής διαχείρισης 
και χρήσης του ραδιοφάσματος για την 
ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης 
για χρήση των συχνοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 25

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 εξασφαλισθεί ότι επαρκές και 
κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος 
διατίθεται για ασύρματες υπηρεσίες 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 26
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) 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 το 
2020, και δίνοντας στην Ένωση τη 
δυνατότητα να διαθέτει τη μέγιστη 
δυνατή ευρυζωνική ταχύτητα και 
χωρητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α β) να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα 
να τεθεί επικεφαλής στις ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με την ελευθέρωση 
επαρκούς πρόσθετου ραδιοφάσματος στις 
αποδοτικότερες σε σχέση με το κόστος 
ζώνες, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να γίνουν 
ευρέως διαθέσιμες·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α γ) να εξασφαλισθούν ευκαιρίες τόσο 
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για τον εμπορικό τομέα, όσο και για τις 
δημόσιες υπηρεσίες, μέσω της αύξησης 
της ευρυζωνικής χωρητικότητας κινητών 
πλαισίων·

Or. en

Αυτονόητη.

Τροπολογία 29

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 
σταθερής εφαρμογής των αρχών της 
ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών 
και της επαρκούς κανονιστικής 
προβλεψιμότητας, του 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 30

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, 
μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ 
των υστέρων αποκατάστασης, 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 
ή με τη διάθεση συχνοτήτων με τρόπους 
που θα διορθώνουν τις στρεβλώσεις της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 31

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 
Ένωσης·

ε) να περιοριστεί ο κατακερματισμός και 
να γίνει πλήρως εκμεταλλεύσιμο το 
δυναμικό της εσωτερικής αγοράς, για να 
δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη 
και σε οικονομίες φάσματος και κλίμακας 
σε ενωσιακό επίπεδο, με την ενίσχυση του 
συντονισμού και της εναρμόνισης των 
τεχνικών όρων για τη χρήση και τη 
διάθεση του ραδιοφάσματος, κατά 
περίπτωση· 

Or. en

Τροπολογία 32

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 

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 εκμετάλλευσης, κατά το 
δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις 
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έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του 
ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 
MHz.

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

Τροπολογία 33

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,
επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, όπως ο ευφυής 
ραδιοεξοπλισμός.

Or. en

Τροπολογία 34

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 

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 
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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·

9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
προσδιορίζει τις βέλτιστες πρακτικές και 
ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών 
για τις ζώνες αυτές και εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
όρους αδειοδότησης και τις διαδικασίες για 
τις εν λόγω ζώνες, για παράδειγμα όσον 
αφορά μερισμό υποδομής και όρους 
κάλυψης, με την εφαρμογή των αρχών 
της ουδετερότητας της τεχνολογίας και 
των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όποτε απαιτείται για να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων 
του ραδιοφάσματος και να αποφευχθεί 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
κυρώσεων ή ανάκλησης δικαιωμάτων

6. Όποτε απαιτείται για να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων 
του ραδιοφάσματος και να αποφευχθεί 
αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
κυρώσεων, τελών που χρησιμεύουν ως 
κίνητρα και ανάκλησης δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 36

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 

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

Or. en

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
προβούν σε ενέργειες για μια πιο 
ομοιόμορφη κατανομή ραδιοφάσματος 
μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, 
προορίζοντας μέρος του φάσματος για 
τους νεοεισερχόμενους σε μια ζώνη ή 
ομάδα ζωνών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά·

Or. en

Τροπολογία 38

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,
λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες 
δυσμενείς για τον ανταγωνισμό συνέπειες, 
προς όφελος των πολιτών και των 
καταναλωτών της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 39

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 
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 
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 40

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 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.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των 
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, χωρίς 
να θίγεται η σημερινή και μελλοντική 
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ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που 
διαθέτουν ίση πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 
αυτό υπό τους όρους που τίθενται στις 
ανωτέρω αποφάσεις της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 41

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.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση 
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στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει 
την εναρμόνιση και χρήση της ζώνης του 
1.5 MHz (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 
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, στη βάση της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 43

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. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, εξασφαλίζει ότι η παροχή 
πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 
790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, μέσω, για 
παράδειγμα, υποχρεώσεων κάλυψης, με 
την εφαρμογή των αρχών της 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των 
υπηρεσιών· 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).
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Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, αξιολογεί τη σκοπιμότητα 
της επέκτασης της διάθεσης μη 
αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για 
συστήματα ασύρματης πρόσβασης, 
περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής 
πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, 
όπως ορίζεται στην απόφαση 
2005/513/ΕΚ, σε ολόκληρη τη ζώνη των 
5GHz.
Η Επιτροπή καλείται να προωθήσει το 
εγκεκριμένο θεματολόγιο της 
εναρμόνισης στις σχετικές διεθνείς 
συναντήσεις, και ιδίως στις παγκόσμιες 
διασκέψεις ραδιοεπικοινωνιών της ITU.

Or. en

Τροπολογία 45

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, 

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, 
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2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 -
3.8 GHz.

2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 -
3.8 GHz και άλλων πρόσθετων μερών του 
ραδιοφάσματος που απελευθερώνονται 
για κινητές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 46

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 
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. 

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Άρθρο -7 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -7
Ανάγκες ραδιοφάσματος για άλλες 
πολιτικές ασύρματων τηλεπικοινωνιών
Για να υποστηρίξουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη καινοτόμων οπτικοακουστικών 
μέσων και άλλων υπηρεσιών προς τους 
ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη 
τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μιας 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη, 
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σε συνεργασία με την Επιτροπή, 
εξασφαλίζουν επαρκή διαθεσιμότητα 
ραδιοφάσματος για την προσφορά 
δορυφορικών και επίγειων υπηρεσιών του 
είδους αυτού.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάγκες ραδιοφάσματος για επιμέρους 
πολιτικές της Ένωσης

Ανάγκες ραδιοφάσματος για άλλες 
επιμέρους πολιτικές της Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 49

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 προσδιορίζει τη 
μελλοντική ζήτηση ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά, η απογραφή 
αυτή περιλαμβάνει τη ζώνη συχνοτήτων 
από τα 300 MHz έως τα 6 GHz, 
ακολουθούμενη από τις συχνότητες από 
τα 6 GHz έως τα 70 GHz.

Or. en

Τροπολογία 50
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η απογραφή περιλαμβάνει επίσης 
έκθεση των μέτρων που έχουν λάβει τα 
κράτη μέλη για την εφαρμογή των 
αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο όσον 
αφορά την εναρμόνιση και τη χρήση των 
συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 51

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 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.

Or. en
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Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, 
η Επιτροπή θα διεξαγάγει επανεξέταση της 
εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα και θα 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και 
τα μέτρα που θεσπίστηκαν δυνάμει της 
παρούσας απόφασης.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, 
η Επιτροπή θα διεξαγάγει επανεξέταση της 
εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Η Επιτροπή 
υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν και τα μέτρα που 
θεσπίστηκαν δυνάμει της παρούσας 
απόφασης.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Κίνα είναι 
μεγαλύτερες, παρά τα όσα λέγονται συνήθως στη συζήτηση σχετικά με το ποια είναι ή θα 
γίνει η πρώτη οικονομία του κόσμου. Η διαφορά είναι ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν τις 
μεγαλύτερες αγορές, προσφέροντας έτσι καλύτερες προϋποθέσεις  για τον ανταγωνισμό, την 
ανταγωνιστικότητα, τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα και τις καινοτομίες. Η ενιαία εσωτερική 
αγορά αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αναλάβει η Ευρώπη την πρωτοπορία στην 
παγκόσμια οικονομία, ιδίως όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών και την οικονομία της 
γνώσης. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι όσο περισσότερο η ευρωπαϊκή οικονομία εξελίσσεται 
σε μια οικονομία της γνώσης, τόσο λιγότερο προσφέρει η εσωτερική αγορά τις αναγκαίες 
ευκαιρίες στον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης. 

Η ψηφιακή ατζέντα και η ψηφιακή οικονομία μπορούν να χρησιμεύσουν ως η αιχμή του 
δόρατος για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Αυτό όμως προϋποθέτει την ικανότητα ανάληψης ενός ηγετικού ρόλου όσον αφορά την 
ευρυζωνική σύνδεση και τη χρήση του Διαδικτύου. Έχει καίρια σημασία η ανάκτηση της 
πρωτοπορίας εκ μέρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, αλλά και για να γίνει 
δυνατή η κατάκτηση της κορυφής στην ανάπτυξη των ίδιων των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και στη διαμόρφωση νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Αλλά, πράγμα που είναι 
και το σημαντικότερο,  έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση μιας τάσης προς μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα, συνοχή, ανταγωνιστικότητα και πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία στο σύνολό της. 

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η ΕΕ πρέπει να βρεθεί στην πρωτοπορία σε αυτή τη 
διαδικασία αλλαγής, δημιουργώντας τις καλύτερες ευκαιρίες για μια ανταγωνιστική 
ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης που θα χαρακτηρίζεται από ζωτικότητα, διάθεση για 
αλλαγή και καινοτομία. Αυτό όμως απαιτεί την πρόσβαση στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα 
και ταχύτητα για τη διαδικτυακή σύνδεση και τις ευρυζωνικές εφαρμογές. 

Σήμερα η ΕΕ παρακολουθεί από απόσταση άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η 
Κίνα, που αποδεσμεύουν μεγάλα τμήματα του ραδιοφάσματος ώστε να επιτρέψουν την 
ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και υψηλών ταχυτήτων για το διαδίκτυο, μέσω κινητών 
συνδέσεων που θα προσφέρουν στους πολίτες τους υψηλές χωρητικότητες. 

Στόχος μας πρέπει να είναι να γίνει η Ευρώπη πρωτοπόρος και να κάνουμε αυτό που είναι πιο 
ωφέλιμο για την Ευρώπη: προσφορά δυνατοτήτων για νέες υπηρεσίες και αυξημένη χρήση 
των κινητών συνδέσεων, για νέες ευκαιρίες για τον πολιτισμό και την προσφορά 
περιεχομένου, μετάδοση εκπομπών και προσφορά δημόσιων υπηρεσιών σε ευρυζωνικό 
πλαίσιο και ταυτόχρονα εξασφάλιση των ίδιων ευκαιριών για τη μετάδοση εκπομπών ήδη 
από σήμερα.  

Οι στόχοι που τέθηκαν στο ψηφιακό θεματολόγιο είναι: ευρυζωνική κάλυψη μέχρι το 2013 
για όλους τους πολίτες της ΕΕ και, μέχρι το 2020, κάλυψη με ταχύτητες 30 Mbps ή 
περισσότερο (ως 100 Mbps για τα μισά νοικοκυριά στην Ευρώπη). Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει 
να θεωρούνται ως το κατώτατο όριο και οι φιλοδοξίες και οι στόχοι της πολιτικής για το 
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ραδιοφάσμα πρέπει να συμβάλουν ώστε η ΕΕ να αποκτήσει τις μεγαλύτερες χωρητικότητες 
και τις υψηλότερες ταχύτητες σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας πρέπει να είναι να γίνει η ΕΕ 
πρωτοπόρος στην ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, ώστε η Ευρώπη να βρεθεί στην πρωτοπορία 
των τηλεπικοινωνιών και της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, καθώς και της χρήσης της 
αυξημένης παραγωγικότητας που θα προσφέρουν οι προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες.  

Σε σύγκριση, η Νότια Κορέα ανέπτυξε ένα εθνικό σχέδιο με στόχο οι συνδέσεις με ταχύτητα 
1.000 Mbps να έχουν γίνει συνήθεις το 2012. Ήδη σήμερα η Νότια Κορέα βρίσκεται στην 
πρωτοπορία, με μέση ταχύτητα συνδέσεων τα 12 Mbps (στην Ευρώπη, αντίστοιχα, μόλις το 
18% των συνδέσεων ξεπερνούν σήμερα τα 10 Mbps). Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταγωνιστεί όλες τις περιφέρειες του κόσμου, αν θέλει να βρεθεί στην πρώτη θέση. 

Η ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση έχει καίρια σημασία για την εξασφάλιση της προσφοράς 
προς όλους τους πολίτες νέων και καινοτόμων υπηρεσιών. Η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει 
πίσω. Είναι προφανές ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση 
οπτικών ινών, η οποία έχει σημαντικό κόστος, αλλά με τη χρήση ενός μίγματος των 
διαθέσιμων ασύρματων τεχνολογιών για την επέκταση της κάλυψης σε ευρυζωνικές 
συνδέσεις (επίγειο ραδιοφωνικό σήμα, καλώδιο, οπτική ίνα ή δορυφορικά συστήματα) για 
την κάλυψη του συνόλου του εδάφους της ΕΕ, περιλαμβανομένων των περιφερειακών 
περιοχών και της υπαίθρου, επιτρέποντας έτσι στην αγορά να επιλέξει την αποδοτικότερη 
τεχνολογία από την άποψη του κόστους για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους πολίτες. 

Χωρίς ασύρματα ευρυζωνικά πλαίσια είναι αδύνατη η κάλυψη κατά 100%. Πρέπει να 
προσαρμοσθούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις μεταβαλλόμενες μορφές τηλεθέασης 
ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η τηλεόραση είναι προσβάσιμη σε όλα τα πλαίσια, 
περιλαμβανομένων των κινητών ψηφιακών πλαισίων.

Η ζήτηση εύρους ζώνης εκ μέρους των καταναλωτών αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα. Η 
εγκατάσταση οπτικών ινών (σταθερές γραμμές) είναι δαπανηρή και δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει όλη τη ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων. 
Διάφορες πηγές υπολογίζουν ότι η κυκλοφορία δεδομένων θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο 
μέχρι το 2013, δηλαδή ότι θα έχει εξαπλασιασθεί από το 2008 μέχρι το 2013. Το 2009, ο 
αριθμός των συνδέσεων "τρίτης γενιάς" στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είχε φθάσει τα 166 
εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον αριθμό των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων στην ΕΕ. Η 
εταιρεία Ο2, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι η κυκλοφορία δεδομένων μέσω των 
κινητών πλαισίων της στην Ευρώπη διπλασιαζόταν κάθε τρεις μήνες στη διάρκεια του 2009. 
Η Telecom Italia ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία δεδομένων μέσω των δικών της κινητών 
πλαισίων αυξήθηκε κατά 216% από τα μέσα του 2008 μέχρι τα μέσα του 2009. Η AT&T 
ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία του είδους αυτού αυξήθηκε κατά 5000% στη διάρκεια των 
τριών τελευταίων ετών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ericsson προβλέπει ότι το 2020 θα είναι 
συνδεδεμένες περίπου 50 δισεκατομμύρια συσκευές. Σύμφωνα με τον δείκτη Cisco visual 
networking index, σε παγκόσμιο επίπεδο, η κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών δικτύων 
θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο μέχρι το 2014, πολλαπλασιαζόμενη επί 39 μεταξύ 2009 και 
2014.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να απελευθερώσει μεγαλύτερο μέρος 
ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει με 
σεβασμό των σημερινών τρόπων μετάδοσης, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όσους 
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εκπέμπουν σήμερα και αντισταθμίζοντας, όπου χρειάζεται, το κόστος μιας ενδεχόμενης 
μεταπήδησης σε διαφορετικό πλαίσιο. Οι ευκαιρίες των κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων 
πρέπει να είναι τέτοιου είδους ώστε η μετάδοση εκπομπών και ο πολιτισμός να αποτελέσουν 
φυσικό μέρος της ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

1. Γενικές παρατηρήσεις

Η οδηγία αριθ. 2009/140/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 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, 
αναφέρει, στην αιτιολογική σκέψη 28, ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός και, οσάκις απαιτείται, 
η εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο μπορούν να συμβάλουν ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
χρήστες του ραδιοφάσματος θα επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά. 

Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εκπονηθούν πολυετή νομοθετικά προγράμματα στον τομέα 
της πολιτικής ραδιοφάσματος προκειμένου να καθοριστούν οι πολιτικοί προσανατολισμοί και 
στόχοι που θα καταστήσουν δυνατό τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της 
χρήσης του ραδιοφάσματος στην Ένωση. 

Το πενταετές πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΠΠΡ), που παρουσίασε η 
Επιτροπή στις 20 Σεπτεμβρίου του 2010, επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι ένα μέρος του 
ψηφιακού μερίσματος που προκύπτει από τη μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές 
τεχνολογίες θα διατεθεί για τις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ, με στόχο 
την εναρμονισμένη χρήση της ζώνης των 800 MHz (790-862 MHz).  Στην πρόταση αυτή 
επαναλαμβάνονται ορισμένες από τις προτάσεις που είχε ήδη διατυπώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο λίγους μήνες νωρίτερα, με την έγκριση της έκθεσης με τίτλο "Ένα νέο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu" (έκθεση Del Castillo A7-0066/2010).

Το ΠΠΡ επιδιώκει την στενότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των αναγκών της εσωτερικής 
αγοράς και των επιλογών στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά το ραδιοφάσμα, 
καθώς και μέτρα σχεδιασμού και εναρμόνισης, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς εκμετάλλευσης, κατασκευαστές, χρήστες και δημόσιες 
διοικήσεις, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και προγράμματα, 
στη βάση μιας δέσμης σταθερών νομοθετικών μέτρων. 

Η πρόταση απόφασης για το ΠΠΡ βασίζεται στο άρθρο 114 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛEΕ) όσον αφορά την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνει υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Παρότι 
αναγνωρίζεται ότι το ραδιοφάσμα είναι εθνικός πόρος, οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται με 
το άρθρο 3 της πρότασης - δηλαδή η ύπαρξη επαρκούς ραδιοφάσματος για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της ΕΕ και η βελτίωση της χρήσης του ραδιοφάσματος μέσω της 
ευέλικτης χρήσης του για την εξασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού στη χρήση του -
απαιτούν μια συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. 
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Το άρθρο 5 της ΣΛΕΕ ορίζει την αρχή της επικουρικότητας ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές 
της Ένωσης για τη σύνδεση των εξουσιών των κρατών μελών με τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η 
οδηγία για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στη διαχείριση του ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη της τυχόν ενωσιακής 
εναρμόνισης, όταν αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκόμιση του οφέλους που 
προκύπτει από την εσωτερική αγορά. 

Υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ τεχνικής εναρμόνισης από την Επιτροπή μέσω τεχνικών 
μέτρων εφαρμογής και νομοθετικής εναρμόνισης που απαιτεί την αξιολόγηση των συνθηκών 
για επικουρικότητα.

2. Ειδικές παρατηρήσεις

Στόχοι πολιτικής (άρθρο 3) 

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος για σκοπούς 
χωρητικότητας και κάλυψης, ώστε να ικανοποιείται η αύξηση της ζήτησης όσον αφορά την 
κυκλοφορία δεδομένων σε κινητές πλατφόρμες και να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες της 
ΕΕ έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων, όπως αυτές ορίζονται στο 
ψηφιακό θεματολόγιο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη και να ορίσει έναν στόχο για 
τουλάχιστον 1200 MHz για ασύρματες υπηρεσίες. 

Ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες (άρθρο 6)

Ο εισηγητής πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία να διατηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που 
έθεσε η Επιτροπή (για παράδειγμα ζώνη 800 MHz διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ήδη την 1η Ιανουαρίου 2013). Κάθε εξαίρεση ή παράταση θα πρέπει να 
επιτραπεί μόνο για καθαρά τεχνικούς λόγους, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες ασφάλειας και άμυνας. Οι ζώνες που έχουν ήδη ορισθεί από την Επιτροπή πρέπει να 
ελευθερωθούν από 1ης Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. 

Η Ένωση πρέπει να εργασθεί για τη διάθεση περισσότερων συχνοτήτων σε κινητές 
υπηρεσίες, με στόχο ένα ελάχιστο μέγεθος 1200 MHz. Είναι απαραίτητο να ορισθούν οι 
κατάλληλες αρχές, ώστε να γίνει δυνατή η διάθεση πρόσθετου ραδιοφάσματος στο 
μέλλον.

Πολλά προβλήματα πρέπει να επιλυθούν, μεταξύ των οποίων το προφανέστερο είναι το 
υψηλό κόστος εκκαθάρισης της ζώνης. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
αποζημίωση των σχετικών φορέων για πρόσθετες δαπάνες, όταν χρειάζεται.  


