
AD\1016559EL.doc PE524.757v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2013/0309(COD)

23.1.2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και 
για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ 
και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: François Alfonsi



PE524.757v02-00 2/16 AD\1016559EL.doc

EL

PA_Legam



AD\1016559EL.doc 3/16 PE524.757v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αποτελεί το επιστέγασμα μιας δεκαετίας νομοθετικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με στόχο την πρόσβαση ιδιωτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, χωρίς περιορισμούς και με χαμηλότερο κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε 28 διαφορετικές αγορές, διαφορετικές μεταξύ τους όσον αφορά τις 
αδειοδοτήσεις, τις κανονιστικές προϋποθέσεις, την εκχώρηση συχνοτήτων και την προστασία 
των καταναλωτών. Ο κατακερματισμός αυτός έχει αρνητικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, 
δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη διαμεθοριακών υπηρεσιών, προκαλεί αύξηση των τιμών 
των κλήσεων μεταξύ χωρών μελών της Ένωσης και υποχρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των 
υφιστάμενων δικτύων. Υπάρχουν επίσης αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα και 
την απασχόληση, ιδίως στους τομείς στους οποίους η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
εξαρτάται από την συνδεσιμότητα και την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών: εφοδιαστική, 
τραπεζικές υπηρεσίες, μεταφορές, ενέργεια, λιανικό εμπόριο, υγεία, κλπ.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης εκτιμά ότι η πρόταση κανονισμού θα λειτουργήσει 
θετικά για την ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών και την ενίσχυση της διαμεθοριακής 
εδαφικής συνεργασίας. 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία 
διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο στην χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού ψηφιακού 
θεματολογίου. Στην προοπτική αυτή, εκτιμά θετικά την λειτουργία αυτής της πρότασης 
κανονισμού για την τόνωση των δημοσίων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 

Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει, παράλληλα με την πρόταση κανονισμού που αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσης γνωμοδότησης, μία σύσταση που θα αφορά συγκεκριμένα "την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών". Η Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ζητεί να επεκταθεί η εν λόγω σύσταση με σκοπό να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη μιας γενικευμένης ψηφιακής κάλυψης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, 
περιλαμβανομένων των περιφερειακών και νησιωτικών περιοχών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Όπως υπογραμμίζεται στην μελέτη 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών 
Πολιτικών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β -
Διαρθρωτικές πολιτικές και συνοχή, η 
οποία δημοσιεύθηκε το 2013 και έχει 
τίτλο "Διαδίκτυο, ψηφιακό θεματολόγιο 
και οικονομική ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών περιφερειών", (εφεξής, "η 
μελέτη"), ένα ευνοϊκό περιβάλλον όσον 
αφορά την αποδοχή και την σύνδεση με 
τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ανάπτυξη 
της κοινωνίας της πληροφορίας στις 
περιφέρειες, αποτελεί σημαντικό, και 
μάλιστα αποφασιστικό παράγοντα, διότι 
το περιφερειακό επίπεδο είναι 
προνομιακό για την ανάπτυξη της 
ζήτησης στον τομέα των ΤΠΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) εάν πρέπει να εγκαθιδρυθεί ενιαία 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εάν 
πρέπει να ενισχυθεί η εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, είναι αναγκαίο να
εφαρμοστεί η επενδυτική προτεραιότητα 
(2) (α), η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a τόσο για την ανάπτυξη της 
πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες 
και των δικτύων υψηλής ταχύτητας όσο 
και για τη στήριξη της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και δικτύων στην ψηφιακή 
οικονομία, ενώ πρέπει επίσης να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτούς τους 
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τομείς, όπως προβλέπει και το άρθρο 4 
του προαναφερθέντος κανονισμού.

__________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 
289).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Οι επενδύσεις στις υποδομές νέας 
γενεάς, οι οποίες είναι απαραίτητες για να 
επωφεληθούν οι ευρωπαίοι πολίτες από 
τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες, δεν πρέπει 
να περιορίζονται στις κεντρικές ή τις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου θα 
καταστούν σύντομα κερδοφόρες. Πρέπει 
ταυτοχρόνως να επεκταθούν στις 
περιφερειακές περιοχές, με μικρότερη 
πυκνότητα πληθυσμού και χαμηλότερο 
δείκτη ανάπτυξης ώστε να μην επιταθεί 
περαιτέρω η αναπτυξιακή τους 
καθυστέρηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, το 
περιφερειακό επίπεδο είναι κατάλληλο για 
τον εντοπισμό των προσφερόμενων από 
την κοινωνία της πληροφορίας ευκαιριών 
και για την εφαρμογή προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξή του. Στην εν 
λόγω μελέτη αναφέρεται επίσης ότι η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης εμπεριέχει ένα 
μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό. Οι 
προσεγγίσεις εκ των κάτω προς τα άνω 
και εκ των άνω προς τα κάτω πρέπει να 
συνδυασθούν ή, τουλάχιστον να 
αναπτυχθούν εκ παραλλήλου, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) θα πρέπει επίσης να κατοχυρωθεί η 
βελτιωμένη ασφάλεια των δεδομένων των 
τελικών χρηστών που χρησιμοποιούν τα 
σημεία πρόσβασης RLAN, ώστε να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και να καταστεί δυνατή η 
ανάπτυξη μιας ασύρματης ευρυζωνικής 
υποδομής.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί επίσης 
την άρση των εμποδίων για τους τελικούς 
χρήστες, ώστε να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, οι 
δημόσιες αρχές δεν πρέπει να αυξάνουν 
ούτε να διατηρούν τα εμπόδια στη 
διασυνοριακή αγορά των εν λόγω 
υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν 
πρέπει να αρνούνται ή να περιορίζουν την 
πρόσβαση, ούτε να προβαίνουν σε 
διακρίσεις εις βάρος των τελικών χρηστών 
με βάση την εθνικότητά τους ή το κράτος 
μέλος κατοικίας τους. Ωστόσο, η 
διαφοροποίηση πρέπει να είναι εφικτή 
λόγω αντικειμενικά δικαιολογημένων 
διαφορών στο κόστος, στους κινδύνους και 
στις συνθήκες της αγοράς, όπως οι 
μεταβολές της ζήτησης και η τιμολόγηση 
των ανταγωνιστών.

(43) Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί επίσης 
την άρση των εμποδίων για τους τελικούς 
χρήστες, ώστε να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, οι 
δημόσιες αρχές δεν μπορούν να αυξάνουν 
ούτε να διατηρούν τα εμπόδια στη 
διασυνοριακή αγορά των εν λόγω 
υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν 
μπορούν να αρνούνται ή να περιορίζουν 
την πρόσβαση, ούτε να προβαίνουν σε 
διακρίσεις εις βάρος των τελικών χρηστών 
με βάση την εθνικότητά τους ή το κράτος 
μέλος κατοικίας τους. Ωστόσο, η 
διαφοροποίηση πρέπει να είναι εφικτή 
λόγω αντικειμενικά δικαιολογημένων 
διαφορών στο κόστος, στους κινδύνους και 
στις συνθήκες της αγοράς, όπως οι 
μεταβολές της ζήτησης και η τιμολόγηση 
των ανταγωνιστών, με παράλληλη μέριμνα 
για την εξασφάλιση της κάλυψης του 
συνόλου της επικράτειας της Ένωσης, 
περιλαμβανομένων των ολιγότερο 
πυκνοκατοικημένων, των περιφερειακών 
ή των ολιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός 



AD\1016559EL.doc 9/16 PE524.757v02-00

EL

χαρακτήρας, η μικρή πυκνότητα 
πληθυσμού, η χαμηλή καταναλωτική 
ζήτηση και η ύπαρξη εθνικών ζωνών 
περιαγωγής που χαρακτηρίζουν 
ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, και 
ιδίως τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δεν μπορούν να θεωρηθούν αντικειμενικά 
κριτήρια που να δικαιολογούν την 
εφαρμογή των υψηλότερων τιμώ από 
τους προμηθευτές σταθερών και κινητών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση 

Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών την εγκατάσταση της οποίας στοχεύει ο 
κανονισμός, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
επωφελούνται των ιδίων τιμών και μιας πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, ο απομακρυσμένος και νησιωτικός 
χαρακτήρας, η μικρή πυκνότητα πληθυσμού, η χαμηλή ζήτηση υπηρεσιών και η ύπαρξη ζωνών 
περιαγωγής στο εσωτερικό των επιμέρους χωρών, δεν δικαιολογούν τη χρέωση με υψηλότερα 
τιμολόγια.  

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα. Η 
παροχή τέτοιων εξειδικευμένων 
υπηρεσιών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
γενικότερη ποιότητα της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Επιπλέον, τα μέτρα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας των 
δεδομένων δεν εφαρμόζονται με τρόπο 
που συνεπάγεται διακρίσεις εις βάρος 
εξειδικευμένων υπηρεσιών 
ανταγωνιστικών προς εκείνη που 
προσφέρει ο πάροχος πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, είτε άμεσα είτε σε σύμπραξη 
με άλλες επιχειρήσεις, εκτός αν αυτό 
αιτιολογείται αντικειμενικά.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Τα κράτη μέλη και οι δημόσιες 
αρχές μεριμνούν για την εξασφάλιση της 
μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά 
τις τιμές, τη χρήση των δημοσίων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
καθώς και την πρόσβαση του πληθυσμού 
στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στο σύνολο της επικράτειας 
της Ένωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προωθούν τις επενδύσεις και την 
καινοτομία σε νέες και ενισχυμένες 
υποδομές υψηλής χωρητικότητας που 
φθάνουν σε ολόκληρη την Ένωση και 
μπορούν να εξυπηρετήσουν την 
εξελισσόμενη ζήτηση των τελικών 
χρηστών·

γ) να προωθούν τις επενδύσεις και την 
καινοτομία σε νέες και ενισχυμένες 
υποδομές υψηλής χωρητικότητας που 
φθάνουν σε ολόκληρη την Ένωση και 
μπορούν να εξυπηρετήσουν την 
εξελισσόμενη ζήτηση των τελικών 
χρηστών, ειδικότερα στις πιο 
αραιοκατοικημένες, περιφερειακές και 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κάθε κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από τις σχετικές 
διεθνείς συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών 
ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU), οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές διασφαλίζουν ότι η χρήση 
ραδιοφάσματος είναι οργανωμένη στο 
έδαφός τους και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την κατανομή ή την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος, ώστε κανένα 
άλλο κράτος μέλος να μην εμποδίζεται από 
την παραχώρηση στο έδαφός του της 
χρήσης συγκεκριμένης εναρμονισμένης 
ζώνης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από τις σχετικές
διεθνείς συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών 
ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU), οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ειδικά την εφαρμογή του 
άρθρου 12, διασφαλίζουν ότι η χρήση 
ραδιοφάσματος είναι οργανωμένη στο 
έδαφός τους και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την κατανομή ή την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος, ώστε κανένα 
άλλο κράτος μέλος να μην εμποδίζεται από 
την παραχώρηση στο έδαφός του της 
χρήσης συγκεκριμένης εναρμονισμένης 
ζώνης για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε οικείο κράτος μέλος δύναται να 
ζητήσει από την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος να μεσολαβήσει 
παρέχοντας βοήθεια στο ίδιο ή σε κάθε 
άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Κάθε οικείο κράτος μέλος δύναται να 
ζητήσει από την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος να μεσολαβήσει 
παρέχοντας βοήθεια στο ίδιο ή σε κάθε 
άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
καμία διακριτική απαίτηση ή όρο παροχής 
πρόσβασης ή χρήσης σε τελικούς χρήστες 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
κατοικίας τους εκτός εάν οι εν λόγω 
διαφορές αιτιολογούνται με αντικειμενικά 
κριτήρια.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
καμία διακριτική απαίτηση ή όρο παροχής 
πρόσβασης ή χρήσης σε τελικούς χρήστες 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
κατοικίας τους.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η διατύπωση "αιτιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια" θα μπορούσε, 
λόγω της ασάφειάς της, να προσφέρει περιθώριο ελιγμών σε αυτές ακριβώς τις καταστάσεις που 
το ίδιο το άρθρο προσπαθεί να εμποδίσει , ήτοι στη δυνατότητα για τους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να εφαρμόζουν μεροληπτικούς όρους και προϋποθέσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση του κοινού στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγική φράση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
υψηλότερη τιμολόγηση για ενδοενωσιακές 
επικοινωνίες που καταλήγουν σε άλλο 
κράτος μέλος, εκτός εάν αυτό 
αιτιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια:

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
υψηλότερη τιμολόγηση για ενδοενωσιακές 
επικοινωνίες που καταλήγουν σε άλλο 
κράτος μέλος:

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η διατύπωση "αιτιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια" θα μπορούσε, 
λόγω της ασάφειάς της, να προσφέρει περιθώριο ελιγμών σε αυτές ακριβώς τις καταστάσεις που 
το ίδιο το άρθρο προσπαθεί να εμποδίσει , ήτοι στη δυνατότητα για τους παρόχους υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών να εφαρμόζουν μεροληπτικούς όρους και προϋποθέσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση του κοινού στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης 
ως εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή 
αποκλειστική χωρητικότητα. Η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει 
κατά επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο
την γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης 
ως εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή 
αποκλειστική χωρητικότητα. Η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει 
κατά κανένα τρόπο την γενική ποιότητα 
των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές στις 
οποίες το ζωνικό εύρος είναι πιο 
περιορισμένο.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εκτιμά ότι με την παρούσα πρόταση κανονισμού πρέπει να προλαμβάνεται η 
εξάντληση του εύρους ζώνης από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, και τούτο με 
ομοιογενή τρόπο σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν 
οδηγεί, σε καμία περίπτωση, σε πτώση 
της ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
ιδίως στις πλέον απομακρυσμένες και 
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βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπου η διαδικτυακή πρόσβαση και 
ποιότητα είναι περιορισμένες.

Αιτιολόγηση

Οι δυνάμεις της αγοράς συχνά δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για την παροχή πρόσβασης σε 
διαδικτυακές υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 
περιοχές. Η διαδικτυακή πρόσβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτές τις περιοχές δεδομένης 
της ανάγκης να γεφυρωθούν μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις. Η πρόσβαση σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας είναι ζωτικής σημασίας στις βορειότερες περιφέρειες, όπου ο 
τουρισμός εικοσαπλασιάζει τον πληθυσμό σε ορισμένες περιόδους του έτους.
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