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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Τίτλος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για µέτρα µείωσης του κόστους 
εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

για µέτρα µείωσης του κόστους 
εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ) 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειµένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρµογές σε 

όλο το κείµενο.) 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η ψηφιακή οικονοµία αλλάζει εκ (1) Η ψηφιακή οικονοµία αλλάζει εκ 
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βάθρων την ενιαία αγορά. Με την 
καινοτοµία, την ταχύτητα και τη 
διασυνοριακή απήχησή της, η ψηφιακή 
οικονοµία έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει 
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε 
νέο επίπεδο. Το όραµα της Ένωσης είναι 
µια ψηφιακή οικονοµία η οποία παρέχει 
αειφόρα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη 
βάσει σύγχρονων επιγραµµικών υπηρεσιών 
και ταχεία σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Η 
ανώτερης ποιότητας ψηφιακή υποδοµή 
στηρίζει όλους πρακτικώς τους τοµείς µιας 
σύγχρονης και καινοτοµικής οικονοµίας, 
είναι δε στρατηγικής σηµασίας για την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ως εκ 
τούτου, όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετάσχουν στην ψηφιακή οικονοµία. 

βάθρων την ενιαία αγορά. Με την 
καινοτοµία, την ταχύτητα και τη 
διασυνοριακή απήχησή της, η ψηφιακή 
οικονοµία έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει 
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε 
νέο επίπεδο. Το όραµα της Ένωσης είναι 
µια ψηφιακή οικονοµία η οποία παρέχει 
αειφόρα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη 
βάσει σύγχρονων επιγραµµικών υπηρεσιών 
και ταχεία σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Η 
ανώτερης ποιότητας ψηφιακή υποδοµή 
στηρίζει όλους πρακτικώς τους τοµείς µιας 
σύγχρονης και καινοτοµικής οικονοµίας, 
είναι δε στρατηγικής σηµασίας για την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ως εκ 
τούτου, όλοι οι πολίτες, όπως επίσης ο 
δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν 
στην ψηφιακή οικονοµία. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών βρίσκονται στον πυρήνα 
της ψηφιακής κοινωνίας και 
αντιστοιχούν σήµερα περίπου στο 20% 
της ετήσιας ευρωπαϊκής µεγέθυνσης σε 
παραγωγικότητα και στο 4,5% του 
ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ, παράγουν το 25% 
των ιδιωτικών επενδύσεων για Ε&Α, και 
συνιστούν εποµένως εν δυνάµει 
εξαιρετικά σηµαντικό συντελεστή 
µεγέθυνσης και απασχόλησης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της (2) Αναγνωρίζοντας ότι η εγκατάσταση 
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εγκατάστασης υψίρρυθµων ευρυζωνικών 
δικτύων, τα κράτη µέλη ενέκριναν τους 
φιλόδοξους ευρυζωνικούς στόχους που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, µε τίτλο «Το ψηφιακό 
θεµατολόγιο για την Ευρώπη - Ψηφιακή 
καθοδήγηση της ευρωπαϊκής µεγέθυνσης29 
(«Ψηφιακό θεµατολόγιο»): Έως το 2013, 
ευρυζωνική κάλυψη 100% και αυξηµένες 
ταχύτητες 30Mbps για όλα τα νοικοκυριά, 
µε τουλάχιστον 50% των νοικοκυριών να 
διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση µε 
ταχύτητα πάνω από 100Mbps έως το 
2020. 

υψίρρυθµων ευρυζωνικών δικτύων 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
τήρηση των δεσµεύσεων που έχουν 
αναλάβει τα κράτη µέλη όσον αφορά τους 
ευρυζωνικούς στόχους που ορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, µε τίτλο «Το ψηφιακό 
θεµατολόγιο για την Ευρώπη - Ψηφιακή 
καθοδήγηση της ευρωπαϊκής µεγέθυνσης29 
(«Ψηφιακό θεµατολόγιο»): Στην 
ανακοίνωση αυτή ορίζεται ότι έως το 
2020 θα πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες 
της Ένωσης πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µε 
ταχύτητες πάνω από 30 Mbps, και το 
50% ή περισσότερο των νοικοκυριών 
στην Ένωση να διαθέτουν σύνδεση στο 
∆ιαδίκτυο µε ταχύτητα πάνω από 100 
Mbps. ∆εδοµένων, ωστόσο, της ταχείας 
εξάπλωσης των τεχνολογιών που οδηγούν 
σε ακόµα ταχύτερες συνδέσεις στο 
∆ιαδίκτυο, και της αυξανόµενης ζήτησης 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι στόχοι αυτοί 
θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτο 
ελάχιστο, και η Ένωση θα πρέπει να 
επιδιώξει ακόµα πιο φιλόδοξους στόχους 
ευρυζωνικότητας. 

__________________ __________________ 
29 COM (2010)245· Βλ. επίσης την 
ανασκόπηση του Ψηφιακού θεµατολογίου, 
COM (2012) 784 τελικό. 

29 COM (2010)245· Βλ. επίσης την 
ανασκόπηση του Ψηφιακού θεµατολογίου, 
COM (2012) 784 τελικό. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) Λαµβάνοντας υπόψη ότι εκτιµάται 
πως µέχρι το 2020 θα είναι συνδεδεµένες 
µε το ∆ιαδίκτυο 50 δισεκατοµµύρια 
συσκευές και ότι η παγκόσµια 
κυκλοφορία δεδοµένων αναµένεται να 
αυξηθεί στο δεκαπενταπλάσιο µέχρι το 
τέλος του 2017, και ότι λόγω αυτής της 
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εκθετικής αύξησης της ευρυζωνικής 
κυκλοφορίας δεδοµένων θα απαιτηθεί να 
αναπτυχθούν φιλόδοξες πολιτικές σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών µελών, για 
να αυξηθεί η δυναµικότητα των δικτύων 
τόσο της σταθερής όσο και της κινητής 
τηλεφωνίας, έτσι ώστε η Ευρώπη να 
επιτύχει περισσότερη ανάπτυξη, 
ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(3) Στο Ψηφιακό θεµατολόγιο 
επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη για 
πολιτικές που θα µειώνουν το κόστος της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων κατάλληλου 
προγραµµατισµού και συντονισµού, 
καλύτερης ρύθµισης, µείωσης του 
διοικητικού φόρτου, και προαγωγής της 
διατοµεακής, συγκλίνουσας χρήσης 
συνεργειών στην υπάρχουσα 
τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, µεταξύ 
άλλων µε την εγκατάσταση σύγχρονης 
τεχνολογίας των επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3 α) Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µείωση 
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
συµβάλει επίσης στην ψηφιοποίηση του 
δηµόσιου τοµέα, επιτρέποντας τη µείωση 
των δαπανών για τη δηµόσια διοίκηση 
και την παροχή πιο αποτελεσµατικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, και 
επιφέροντας ψηφιακό αποτέλεσµα 
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µόχλευσης σε όλους τους τοµείς της 
οικονοµίας. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
υψίρρυθµων, σταθερών και ασύρµατων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
ολόκληρη την Ένωση απαιτεί σηµαντικές 
επενδύσεις, µεγάλο µέρος των οποίων 
αντιπροσωπεύει το κόστος των έργων 
πολιτικού µηχανικού. 

(5) Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
υψίρρυθµων, σταθερών και ασύρµατων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
ολόκληρη την Ένωση απαιτεί σηµαντικές 
επενδύσεις, µεγάλο µέρος των οποίων 
αντιπροσωπεύει το κόστος των έργων 
πολιτικού µηχανικού. Η (µερική) 
εγκατάλειψη δαπανηρών έργων πολιτικού 
µηχανικού µπορεί να συµβάλει στην 
αποτελεσµατική ευρυζωνική κάλυψη. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ο παρών κανονισµός έχει ως στόχο να 
παράσχει ορισµένα ελάχιστα δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις που θα ισχύουν σε 
ολόκληρη την Ένωση, ώστε να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο 
διατοµεακός συντονισµός. ∆ιασφαλίζοντας 
παράλληλα τους ελάχιστους όρους 
ισότιµου ανταγωνισµού, χωρίς να θίγονται 
η υφιστάµενη βέλτιστη πρακτική και τα 
µέτρα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο και που περιλαµβάνουν 
λεπτοµερέστερες διατάξεις και όρους, 
καθώς και πρόσθετα µέτρα που 
συµπληρώνουν τα εν λόγω δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας. 

(9) Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να 
παράσχει, τηρουµένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
ορισµένα ελάχιστα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις που θα ισχύουν σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να διευκολυνθεί η 
εγκατάσταση υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο 
διατοµεακός συντονισµός. ∆ιασφαλίζοντας 
παράλληλα τους ελάχιστους όρους 
ισότιµου ανταγωνισµού, χωρίς να θίγονται 
η υφιστάµενη βέλτιστη πρακτική και τα 
µέτρα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο και που περιλαµβάνουν 
λεπτοµερέστερες διατάξεις και όρους, 
καθώς και πρόσθετα µέτρα που 
συµπληρώνουν τα εν λόγω δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας. Στόχος είναι επίσης η 
προώθηση της διαφάνειας και του 
ουσιαστικού ανταγωνισµού στον τοµέα 
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των υπηρεσιών δικτύου. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Μπορεί να είναι σηµαντικά 
αποτελεσµατικότερη για φορείς 
εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών δικτύων 
επικοινωνιών, ιδίως για νεοεισερχόµενες 
επιχειρήσεις, η περαιτέρω χρήση 
υφιστάµενης υλικής υποδοµής, 
συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών 
άλλων φορέων κοινής ωφέλειας, 
προκειµένου να εγκαταστήσουν δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως σε 
περιοχές όπου δεν υπάρχει κατάλληλο 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όπου 
ενδέχεται να µην είναι οικονοµικά σκόπιµη 
η κατασκευή νέας υλικής υποδοµής. 
Επιπλέον, οι συνέργειες µεταξύ τοµέων 
µπορεί να µειώσουν σηµαντικά την ανάγκη 
για τεχνικά έργα, λόγω της εγκατάστασης 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συνεπώς, και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών δαπανών που συνδέονται 
µε αυτά, όπως η ρύπανση, οι οχλήσεις και 
η κυκλοφοριακή συµφόρηση. Συνεπώς, ο 
παρών κανονισµός πρέπει να ισχύει όχι 
µόνο για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών αλλά και για κάθε ιδιοκτήτη 
ή κάτοχο δικαιωµάτων χρήσης 
εκτεταµένης και καθολικά παρούσας 
υλικής υποδοµής, κατάλληλης να δεχθεί 
στοιχεία δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως υλικά δίκτυα για 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, ύδρευσης και αποχέτευσης, 
θέρµανσης και µεταφορών. 

(11) Μπορεί να είναι σηµαντικά 
αποτελεσµατικότερη για φορείς 
εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών δικτύων 
επικοινωνιών, ιδίως για νεοεισερχόµενες 
επιχειρήσεις, η περαιτέρω χρήση 
υφιστάµενης κατάλληλης υλικής 
υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων των 
υποδοµών άλλων φορέων κοινής ωφέλειας, 
προκειµένου να εγκαταστήσουν δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως σε 
περιοχές όπου δεν υπάρχει κατάλληλο 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όπου 
ενδέχεται να µην είναι οικονοµικά σκόπιµη 
η κατασκευή νέας υλικής υποδοµής. 
Επιπλέον, οι συνέργειες µεταξύ τοµέων 
µπορεί να µειώσουν σηµαντικά την ανάγκη 
για τεχνικά έργα, λόγω της εγκατάστασης 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συνεπώς, και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών δαπανών που συνδέονται 
µε αυτά, όπως η ρύπανση, οι οχλήσεις και 
η κυκλοφοριακή συµφόρηση. Συνεπώς, ο 
παρών κανονισµός πρέπει να ισχύει όχι 
µόνο για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών αλλά και για κάθε ιδιοκτήτη 
ή κάτοχο δικαιωµάτων χρήσης 
εκτεταµένης και καθολικά παρούσας 
υλικής υποδοµής, κατάλληλης να δεχθεί 
στοιχεία δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως υλικά δίκτυα για 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, ύδρευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, θέρµανσης και 
µεταφορών. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ενόψει του χαµηλού βαθµού 
διαφοροποίησής τους, οι υλικοτεχνικές 
ευκολίες των δικτύων αυτών µπορούν 
συχνά να δεχτούν ταυτόχρονα ευρύ φάσµα 
στοιχείων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων 
όσων είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές 
υπηρεσίες πρόσβασης µε ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps, σύµφωνα µε την 
αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, 
χωρίς να επηρεάζεται η κύρια 
διακινούµενη υπηρεσία και µε ελάχιστο 
κόστος προσαρµογής. Εποµένως, µια 
υλική υποδοµή που προορίζεται µόνο για 
να δεχτεί άλλα στοιχεία ενός δικτύου χωρίς 
να αποβεί η ίδια ενεργό στοιχείο του 
δικτύου, µπορεί καταρχήν να 
χρησιµοποιηθεί για να δεχθεί καλώδια 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξοπλισµό ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα 
από την τρέχουσα χρήση ή κυριότητά 
τους. Με την επιφύλαξη της επιδίωξης του 
συγκεκριµένου γενικού συµφέροντος που 
συνδέεται µε την παροχή της κύριας 
υπηρεσίας, πρέπει να ενθαρρύνονται 
συνέργειες µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης 
δικτύων, ώστε να συµβάλλουν ταυτόχρονα 
στην επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεµατολογίου. 

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

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ενώ ο παρών κανονισµός δεν πρέπει, 
επίσης, να θίγει τυχόν ειδικές διασφαλίσεις 
που χρειάζονται για να κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων, 

(13) Ενώ η παρούσα οδηγία δεν πρέπει, 
επίσης, να θίγει τυχόν ειδικές διασφαλίσεις 
που χρειάζονται για να κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων, 
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καθώς και ότι δεν θα επηρεαστεί η κύρια 
υπηρεσία που παρέχεται από τον φορέα 
εκµετάλλευσης του δικτύου, γενικοί 
κανόνες των εθνικών νοµοθεσιών οι οποίοι 
απαγορεύουν στους φορείς εκµετάλλευσης 
δικτύων να διαπραγµατεύονται την 
πρόσβαση σε υλική υποδοµή εκ µέρους 
παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών θα µπορούσαν να 
αποτρέψουν τη δηµιουργία αγοράς για 
πρόσβαση σε υλική υποδοµή και θα πρέπει 
εποµένως να καταργηθούν. Ταυτόχρονα, 
τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό δεν θίγουν τη δυνατότητα των 
κρατών µελών να καταστήσουν 
ελκυστικότερη την παροχή - από φορείς 
κοινής ωφέλειας - πρόσβασης σε υποδοµή, 
εξαιρώντας τα έσοδα που προέρχονται από 
την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας από τη 
βάση για τον υπολογισµό των τιµολογίων 
των τελικών χρηστών για την κύρια 
δραστηριότητα ή τις κύριες 
δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε το 
εφαρµοστέο ενωσιακό δίκαιο. 

καθώς και ότι δεν θα επηρεαστεί η κύρια 
υπηρεσία που παρέχεται από τον φορέα 
εκµετάλλευσης του δικτύου, γενικοί 
κανόνες των εθνικών νοµοθεσιών οι οποίοι 
απαγορεύουν στους φορείς εκµετάλλευσης 
δικτύων να διαπραγµατεύονται την 
πρόσβαση σε υλική υποδοµή εκ µέρους 
παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών θα µπορούσαν να 
αποτρέψουν τη δηµιουργία αγοράς για 
πρόσβαση σε υλική υποδοµή και θα πρέπει 
εποµένως να καταργηθούν. Ταυτόχρονα, 
τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό δεν θίγουν τη δυνατότητα των 
κρατών µελών να καταστήσουν 
ελκυστικότερη την παροχή - από φορείς 
κοινής ωφέλειας - πρόσβασης σε υποδοµή, 
εξαιρώντας τα έσοδα που προέρχονται από 
την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας από τη 
βάση για τον υπολογισµό των τιµολογίων 
των τελικών χρηστών για την κύρια 
δραστηριότητα ή τις κύριες 
δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε το 
εφαρµοστέο ενωσιακό δίκαιο. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Όταν πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ζητούν πρόσβαση σε 
καθορισµένη περιοχή, οι φορείς 
εκµετάλλευσης δικτύου θα πρέπει να 
διαθέσουν µια προσφορά για την από 
κοινού χρήση των ευκολιών τους υπό 
δίκαιους όρους και προϋποθέσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, εκτός εάν 
η πρόσβαση αυτή απορριφθεί µε βάση 
αντικειµενικούς λόγους. Ανάλογα µε τις 
περιστάσεις, διάφορα στοιχεία θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται 
πρόσβαση, όπως: τυχόν περαιτέρω κόστος 
συντήρησης και προσαρµογής· τυχόν 
προληπτικό µέτρο διασφάλισης που πρέπει 
να θεσπιστεί για τον περιορισµό δυσµενών 

(15) Όταν πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ζητούν πρόσβαση σε 
καθορισµένη περιοχή, οι φορείς 
εκµετάλλευσης δικτύου θα πρέπει να 
διαθέσουν µια προσφορά για την από 
κοινού χρήση των ευκολιών τους υπό 
δίκαιους όρους και προϋποθέσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, εκτός εάν 
η πρόσβαση αυτή απορριφθεί µε βάση 
αντικειµενικούς λόγους. Ανάλογα µε τις 
περιστάσεις, διάφορα στοιχεία θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται 
πρόσβαση, όπως: τυχόν περαιτέρω κόστος 
συντήρησης και προσαρµογής· τυχόν 
επιπτώσεις στη χωρητικότητα και την 
απόδοση, που συνδέονται µε την παροχή 
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επιπτώσεων στην ασφάλεια και την 
ακεραιότητα του δικτύου· τυχόν ειδικό 
καθεστώς ευθύνης σε περίπτωση ζηµιών· η 
χρήση τυχόν δηµόσιας επιδότησης που 
χορηγήθηκε για την κατασκευή της 
υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχετικών µε την επιδότηση ειδικών όρων 
και προϋποθέσεων ή των προβλεπόµενων 
στην εθνική νοµοθεσία σύµφωνα µε το 
ενωσιακό δίκαιο· τυχόν περιορισµοί που 
απορρέουν από εθνικές διατάξεις µε στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος, της 
δηµόσιας υγείας, της δηµόσιας ασφάλειας 
ή την τήρηση πολεοδοµικών και 
χωροταξικών στόχων. 

της κύριας υπηρεσίας· οποιοδήποτε 
προληπτικό µέτρο διασφάλισης που πρέπει 
να θεσπιστεί για τον περιορισµό δυσµενών 
επιπτώσεων στην ασφάλεια και την 
ακεραιότητα του δικτύου· τυχόν ειδικό 
καθεστώς ευθύνης σε περίπτωση ζηµιών· η 
χρήση τυχόν δηµόσιας επιδότησης που 
χορηγήθηκε για την κατασκευή της 
υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχετικών µε την επιδότηση ειδικών όρων 
και προϋποθέσεων ή των προβλεπόµενων 
στην εθνική νοµοθεσία σύµφωνα µε το 
ενωσιακό δίκαιο· η δυνατότητα 
χορήγησης ή παροχής δυναµικότητας 
υποδοµής για την τήρηση ή την 
εξυπηρέτηση υποχρεώσεων δηµόσιας 
υπηρεσίας, τυχόν περιορισµοί που 
απορρέουν από εθνικές διατάξεις µε στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος, της 
δηµόσιας υγείας, της δηµόσιας ασφάλειας 
ή την τήρηση πολεοδοµικών και 
χωροταξικών στόχων. Το πρόσθετο 
κόστος που θα προκύψει κατά την 
εκτέλεση µελλοντικών τεχνικών έργων σε 
δίκτυο, ανεξάρτητα από το ποιος έχει 
ξεκινήσει τα έργα αυτά, το οποίο θα 
οφείλεται στην παρουσία στοιχείων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
µπορεί να καταµεριστεί στις επιχειρήσεις 
στις οποίες ανήκουν τα εν λόγω στοιχεία 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σε περίπτωση διαφωνίας σε εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τους 
τεχνικούς και οικονοµικούς όρους και 
προϋποθέσεις, έκαστο συµβαλλόµενο 
µέρος πρέπει να µπορεί να προσφύγει σε 
όργανο επίλυσης διαφορών, σε εθνικό 
επίπεδο, που θα επιβάλει στα µέρη λύση, 
ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες 
απορρίψεις ενασχόλησης ή επιβολή 
παράλογων όρων. Κατά τον καθορισµό 
των τιµών για τη χορήγηση πρόσβασης, το 

(16) Σε περίπτωση διαφωνίας σε εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τους 
τεχνικούς και οικονοµικούς όρους και 
προϋποθέσεις, έκαστο συµβαλλόµενο 
µέρος πρέπει να µπορεί να προσφύγει σε 
όργανο επίλυσης διαφορών, σε εθνικό 
επίπεδο, που θα επιβάλει στα µέρη λύση, 
ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες 
απορρίψεις ενασχόλησης ή επιβολή 
παράλογων όρων. Κατά τον καθορισµό 
των τιµών για τη χορήγηση πρόσβασης, το 



 

 
 PE529.685/ 11 

 EL 

όργανο επίλυσης διαφορών οφείλει να 
συνεκτιµά τις πραγµατοποιηθείσες 
επενδύσεις σε υλική υποδοµή. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση της πρόσβασης 
σε υλική υποδοµή φορέων εκµετάλλευσης 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις στην εν 
λόγω υποδοµή µπορεί να συµβάλουν 
άµεσα στους στόχους του Ψηφιακού 
θεµατολογίου για την Ευρώπη, ενώ ο 
κατάντη ανταγωνισµός µπορεί να 
επηρεαστεί από καιροσκοπική/παρασιτική 
συµπεριφορά. Ως εκ τούτου, σε κάθε 
υποχρέωση πρόσβασης θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική 
βιωσιµότητα των επενδύσεων αυτών βάσει 
τυχόν χρονοδιαγραµµάτων για την 
απόδοση των επενδύσεων, τυχόν 
επιπτώσεων της πρόσβασης στον κατάντη 
ανταγωνισµό, τυχόν αποµείωσης αξίας των 
στοιχείων ενεργητικού του δικτύου κατά 
τη στιγµή του αιτήµατος πρόσβασης, τυχόν 
επιχειρηµατικής υπόθεσης στην οποία 
βασίζονται οι πραγµατοποιηθείσες 
επενδύσεις, ιδίως σε πρόσφατα 
κατασκευασµένη υλική υποδοµή που 
χρησιµοποιείται για την παροχή 
υψίρρυθµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, και τυχόν προσφορά στον 
αιτούντα πρόσβαση δυνατότητας 
συνεγκατάστασης. 

όργανο επίλυσης διαφορών οφείλει να 
συνεκτιµά τις πραγµατοποιηθείσες 
επενδύσεις σε υλική υποδοµή, το 
ενδεχόµενο αθέµιτης χρήσης κρατικών 
ενισχύσεων, τις απόψεις όλων των 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών 
ρυθµιστικών αρχών για τους σχετικούς 
τοµείς υποδοµής, και κάθε πρόσθετο 
στοιχείο κόστους που απαιτείται για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση της πρόσβασης 
σε υλική υποδοµή φορέων εκµετάλλευσης 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις στην εν 
λόγω υποδοµή µπορεί να συµβάλουν 
άµεσα στους στόχους του Ψηφιακού 
θεµατολογίου για την Ευρώπη, ενώ ο 
κατάντη ανταγωνισµός µπορεί να 
επηρεαστεί από καιροσκοπική/παρασιτική 
συµπεριφορά. Ως εκ τούτου, σε κάθε 
υποχρέωση πρόσβασης θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική 
βιωσιµότητα των επενδύσεων αυτών βάσει 
τυχόν χρονοδιαγραµµάτων για την 
απόδοση των επενδύσεων. Τα όργανα 
επίλυσης διαφορών θα πρέπει επίσης να 
λαµβάνουν υπόψη τυχόν επιπτώσεις της 
πρόσβασης στη χωρητικότητα και την 
απόδοση της παροχής της κύριας 
υπηρεσίας, τυχόν επιπτώσεις της 
πρόσβασης στον κατάντη ανταγωνισµό, 
τυχόν αποµείωση αξίας των στοιχείων 
ενεργητικού του δικτύου κατά τη στιγµή 
του αιτήµατος πρόσβασης, τυχόν 
επιχειρηµατική υπόθεση στην οποία 
βασίζονται οι πραγµατοποιηθείσες 
επενδύσεις, ιδίως σε πρόσφατα 
κατασκευασµένη υλική υποδοµή που 
χρησιµοποιείται για την παροχή 
υψίρρυθµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, και τυχόν προσφορά στον 
αιτούντα πρόσβαση δυνατότητας 
συνεγκατάστασης. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για την επίτευξη των στόχων του 
Ψηφιακού θεµατολογίου επιβάλλεται στην 
εγκατάσταση υποδοµής να πλησιάσει τον 
τόπο των τελικών χρηστών, µε πλήρη 
τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 
όσον αφορά τυχόν περιορισµό στο 
δικαίωµα ιδιοκτησίας ενόψει του 
επιδιωκόµενου γενικού συµφέροντος. Η 
ύπαρξη υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως τον 
τελικό χρήστη θα πρέπει να διευκολυνθεί 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
τεχνολογική ουδετερότητα, ιδίως µε 
προσαρµοσµένη σε υψηλές ταχύτητες 
υλική υποδοµή εντός του κτιρίου. 
Λαµβανοµένου υπόψη ότι η πρόβλεψη 
µικροαγωγών κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του κτιρίου συνεπάγεται 
περιορισµένο επιπλέον κόστος, ενώ ο εκ 
των υστέρων εξοπλισµός των κτιρίων µε 
υποδοµή υψηλών ταχυτήτων ενδέχεται να 
αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό του 
κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµου 
δικτύου, θα πρέπει όλα τα νέα κτίρια και 

(26) Για την επίτευξη των στόχων του 
Ψηφιακού θεµατολογίου επιβάλλεται στην 
εγκατάσταση υποδοµής να πλησιάσει τον 
τόπο των τελικών χρηστών, µε πλήρη 
τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 
όσον αφορά τυχόν περιορισµό στο 
δικαίωµα ιδιοκτησίας ενόψει του 
επιδιωκόµενου γενικού συµφέροντος. Η 
ύπαρξη υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως τον 
τελικό χρήστη θα πρέπει να διευκολυνθεί 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
τεχνολογική ουδετερότητα, ιδίως µε 
προσαρµοσµένη σε υψηλές ταχύτητες 
υλική υποδοµή εντός του κτιρίου. 
Λαµβανοµένου υπόψη ότι η πρόβλεψη 
µικροαγωγών κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του κτιρίου συνεπάγεται 
περιορισµένο επιπλέον κόστος, ενώ ο εκ 
των υστέρων εξοπλισµός των κτιρίων µε 
υποδοµή υψηλών ταχυτήτων ενδέχεται να 
αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό του 
κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµου 
δικτύου, όλα τα νέα κτίρια και όσα έχουν 
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όσα έχουν υποστεί µείζονα ανακαίνιση να 
είναι εξοπλισµένα µε υλική υποδοµή, ώστε 
να είναι δυνατή η σύνδεση των τελικών 
χρηστών µε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. 
Εξάλλου, για την εγκατάσταση 
υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, θα πρέπει οι νέες 
πολυκατοικίες, καθώς και οι πολυκατοικίες 
που έχουν υποστεί µείζονα ανακαίνιση, να 
είναι εξοπλισµένες µε σηµείο πρόσβασης ή 
συγκέντρωσης, µέσω του οποίου ο 
πάροχος θα µπορεί να έχει πρόσβαση στο 
δίκτυο εντός του κτιρίου. Τούτο σηµαίνει 
στην πράξη ότι οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να προβλέπουν την ύπαρξη αγωγών 
από κάθε κατοικία προς σηµείο 
συγκέντρωσης, εντός ή εκτός του κτιρίου. 
Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις, όπως 
νέες µεµονωµένες κατοικίες ή κατηγορίες 
έργων µείζονος ανακαίνισης σε 
αποµονωµένες περιοχές, όπου η προοπτική 
ταχείας σύνδεσης θεωρείται εξ 
αντικειµένου απίθανη ώστε να 
δικαιολογείται το πρόσθετο κόστος της 
εγκατάστασης υλικής υποδοµής εντός 
κτιρίου, προσαρµοσµένης για υψηλές 
ταχύτητες ή/και ένα σηµείο συγκέντρωσης. 

υποστεί µείζονα ανακαίνιση µπορούν να 
είναι εξοπλισµένα µε υλική υποδοµή, ώστε 
να είναι δυνατή η σύνδεση των τελικών 
χρηστών µε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. 
Εξάλλου, για την εγκατάσταση 
υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, οι νέες πολυκατοικίες, 
καθώς και οι πολυκατοικίες που έχουν 
υποστεί µείζονα ανακαίνιση µπορούν να 
είναι εξοπλισµένες µε σηµείο πρόσβασης ή 
συγκέντρωσης, µέσω του οποίου ο 
πάροχος θα µπορεί να έχει πρόσβαση στο 
δίκτυο εντός του κτιρίου. Τούτο σηµαίνει 
στην πράξη ότι οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να προβλέπουν την ύπαρξη αγωγών 
από κάθε κατοικία προς σηµείο 
συγκέντρωσης, εντός ή εκτός του κτιρίου. 
Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις, όπως 
νέες µεµονωµένες κατοικίες ή κατηγορίες 
έργων µείζονος ανακαίνισης σε 
αποµονωµένες περιοχές, όπου η προοπτική 
ταχείας σύνδεσης θεωρείται εξ 
αντικειµένου απίθανη ώστε να 
δικαιολογείται το πρόσθετο κόστος της 
εγκατάστασης υλικής υποδοµής εντός 
κτιρίου, προσαρµοσµένης για υψηλές 
ταχύτητες ή/και ένα σηµείο συγκέντρωσης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26 α) Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα νέο 
ενωσιακό σήµα ευρυζωνικής υποδοµής 
για κτίρια και διαµερίσµατα, που θα 
επιτρέπει στους υποψήφιους αγοραστές 
και ενοικιαστές να γνωρίζουν σε ποια 
κτίρια υπάρχει πρόσβαση σε υψίρρυθµα 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
χρήση του ενωσιακού σήµατος 
ευρυζωνικής υποδοµής θα πρέπει να είναι 
εθελοντική, και να αποσκοπεί στην 
προώθηση της προετοιµασίας της 
κτιριακής υποδοµής για τις υψίρρυθµες 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σηµείο 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σηµείο 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

δικτύου που δεν είναι ενεργό, όπως 
σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, φρεάτια 
επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία 
σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι σε κτίρια, 
εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί 
και οι συναφείς εγκαταστάσεις τους, µε 
την εξαίρεση των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
πόσιµου νερού που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σηµείο 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(3) «υψίρρυθµο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών», δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες 
ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες 100 
Mbps και 1Gbps, και όπου είναι δυνατό 
ανώτερες· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σηµείο 10 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 α) «ανοικτό δίκτυο», δίκτυο στο 
οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών και οι 
ιδιοκτήτες δικτύου είναι διαχωρισµένοι 
και όπου οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν 
πρόσβαση στον τελικό καταναλωτή µέσω 
του δικτύου υπό αµερόληπτους όρους.  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου 
έχει το δικαίωµα να προσφέρει πρόσβαση 

1. Κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου 
έχει το δικαίωµα να προσφέρει πρόσβαση 
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στην υλική υποδοµή του ενόψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

στην υλική υποδοµή του ενόψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε 
παράλληλη εγγύηση της ασφάλειας του 
δικτύου. Από την άλλη πλευρά, κάθε 
φορέας εκµετάλλευσης δικτύου έχει το 
δικαίωµα να προσφέρει πρόσβαση στην 
υλική υποδοµή του για την εγκατάσταση 
άλλων δικτύων, µε την προϋπόθεση της 
έγκρισης της εγκατάστασης από τους 
ιδιοκτήτες και την αρµόδια αρχή. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Έπειτα από ειδική γραπτή αίτηση µιας 
επιχείρησης αδειοδοτηµένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
οποιοσδήποτε φορέας εκµετάλλευσης 
δικτύου έχει υποχρέωση, µε την επιφύλαξη 
της διαθεσιµότητας δυναµικότητας 
δικτύου, να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτηµα 
για πρόσβαση στην υλική υποδοµή του 
υπό δίκαιους όρους και προϋποθέσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, και υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν ενδέχεται να 
προκύψουν προβλήµατα σε σχέση µε την 
ασφάλεια και την προστασία του δικτύου, 
ενόψει εγκατάστασης στοιχείων 
υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Η υποχρέωση των φορέων 
εκµετάλλευσης δικτύων να ικανοποιούν 
κάθε εύλογο αίτηµα πρόσβασης υπό 
δίκαιους όρους και προϋποθέσεις δεν θα 
πρέπει να θίγει την υποχρέωσή τους να 
τηρούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις σε 
περίπτωση που κυβέρνηση χρηµατοδοτεί 
ή εγγυάται επενδύσεις σε υποδοµές. 

 Οι εµπλεκόµενες αρχές θα πρέπει, µέχρι 
την [Υπηρεσία εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ηµεροµηνία: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού +12 µήνες], να 
εναρµονίσουν τις αρχές βάσει των οποίων 
θέτουν όρους και προϋποθέσεις και να 
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διαβουλευτούν µε τους φορείς 
εκµετάλλευσης ή µε τις ενώσεις τους. 
 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται µε 
την επιφύλαξη του δικαιώµατος των 
ιδιοκτητών γης και των ιδιοκτητών 
ακινήτων να αποφασίζουν για τον τρόπο 
που θα διαχειρίζονται τα περιουσιακά 
τους στοιχεία  

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό µέρος 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε απόρριψη πρόσβασης πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, τα 
οποία µπορεί να αφορούν ειδικότερα: 

3. Κάθε απόρριψη πρόσβασης πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, όπως 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια 
και τη δηµόσια υγεία· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) την ασφάλεια κρίσιµων εθνικών 
υποδοµών· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διαθεσιµότητα χώρου που θα δεχθεί τα 
στοιχεία του σηµείου α)· 

β) υφιστάµενη και µελλοντική 
διαθεσιµότητα χώρου που θα δεχθεί τα 
στοιχεία του σηµείου α)· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ακεραιότητα και ασφάλεια 
οποιουδήποτε ήδη εγκατεστηµένου 
δικτύου· 

γ) ακεραιότητα, προστασία και ασφάλεια 
οποιουδήποτε ήδη εγκατεστηµένου 
δικτύου· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τον κίνδυνο ότι οι προγραµµατισµένες 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές 
παρεµβολές στην παροχή άλλων 
υπηρεσιών µέσω της ίδιας υλικής 
υποδοµής· 

δ) τον κίνδυνο ότι οι προγραµµατισµένες 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν 
αποδεδειγµένες παρεµβολές στην παροχή 
άλλων υπηρεσιών µέσω της ίδιας υλικής 
υποδοµής· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τη διαθεσιµότητα εναλλακτικών µέσων 
χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδοµή 
δικτύου που παρέχεται από τον φορέα 
εκµετάλλευσης του δικτύου και 
κατάλληλων για την παροχή υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

ε) τη διαθεσιµότητα ή την 
προγραµµατισµένη διαθεσιµότητα 
σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα σχέδια 
εγκατάστασης, εναλλακτικών µέσων 
χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδοµή 
δικτύου που παρέχεται από τον φορέα 
εκµετάλλευσης του δικτύου και 
κατάλληλων για την παροχή υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

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

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) τον υψηλό κίνδυνο για τη σωµατική 
ακεραιότητα εργαζοµένων που έχουν 
πρόσβαση σε υποδοµές, εκτός αυτών για 
τις οποίες είχαν αρχικά εκπαιδευτεί· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε δ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε δ) την προγραµµατισµένη 
διαθεσιµότητα εναλλακτικών µέσων 
χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδοµή 
δικτύου, σε περίπτωση που υπάρχουν 
εθνικά σχέδια για την εγκατάσταση 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
της Σιδηροδροµικής Κυκλοφορίας. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε στ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε στ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η 
χορήγηση πρόσβασης σε υπόγεια 
συστήµατα µεταφορών θα µπορούσε να 
επιφέρει διαταράξεις στις 
µακροπρόθεσµες επενδύσεις και τις 
αναβαθµίσεις ή/και τις µετακινήσεις µε 
δυσανάλογο οικονοµικό αντίκτυπο. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε ζ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε ζ) την ύπαρξη αποκλειστικών 
συµβατικών ρυθµίσεων µεταξύ φορέων 
εκµετάλλευσης δικτύων και των πελατών 
τους· 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο φορέας εκµετάλλευσης του δικτύου 
πρέπει να αναφέρει τους λόγους 
οποιασδήποτε απόρριψης εντός ενός µηνός 
από την γραπτή αίτηση για χορήγηση 
πρόσβασης. 

Ο φορέας εκµετάλλευσης του δικτύου 
πρέπει να αναφέρει τους λόγους 
οποιασδήποτε απόρριψης εντός τριών 
µηνών από την γραπτή αίτηση για 
χορήγηση πρόσβασης. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το εθνικό όργανο επίλυσης διαφορών 
της παραγράφου 4, λαµβάνοντας πλήρως 
υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, 
εκδίδει δεσµευτική απόφαση για την 
επίλυση της διαφοράς που εισήχθη 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4, 
συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση 
του προσδιορισµού των εύλογων όρων, 
των προϋποθέσεων και των τιµών, εντός 
του συντοµότερου δυνατού χρονικού 
διαστήµατος και, σε κάθε περίπτωση, 
εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών, χωρίς 
να θίγεται η δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής των µερών. Για οποιαδήποτε 
τιµή που καθορίζεται από το όργανο 
επίλυσης διαφορών συνεκτιµώνται οι 
επιπτώσεις της αιτηθείσας πρόσβασης στο 
επιχειρηµατικό σχέδιο που στηρίζει τις 
επενδύσεις οι οποίες έχουν 
πραγµατοποιηθεί από τον φορέα 
εκµετάλλευσης του δικτύου στο οποίο 
ζητείται η πρόσβαση, ιδίως σε περιπτώσεις 
πρόσφατα κατασκευασµένων υλικών 
υποδοµών που χρησιµοποιούνται για την 
παροχή υπηρεσιών υψίρρυθµων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

5. Το εθνικό όργανο επίλυσης διαφορών 
της παραγράφου 4, λαµβάνοντας πλήρως 
υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, 
εκδίδει δεσµευτική απόφαση για την 
επίλυση της διαφοράς που εισήχθη 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4, 
συµπεριλαµβανοµένης κατά περίπτωση 
σύστασης σχετικά µε τον προσδιορισµό 
των εύλογων όρων, των προϋποθέσεων και 
των τιµών, εντός του συντοµότερου 
δυνατού χρονικού διαστήµατος και, σε 
κάθε περίπτωση, εντός προθεσµίας 
τεσσάρων µηνών, χωρίς να θίγεται η 
δυνατότητα δικαστικής προσφυγής των 
µερών. Για οποιαδήποτε τιµή που 
καθορίζεται από το όργανο επίλυσης 
διαφορών, τη νοµοθεσία περί κρατικών 
ενισχύσεων, τη δήλωση απόδοσης 
εθνικών υποδοµών, τη συµφωνία 
χρηµατοδότησης υποδοµής κράτους 
µέλους και τη σύµβαση ΥΚΩ 
συνεκτιµώνται οι επιπτώσεις της 
αιτηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηµατικό 
σχέδιο που στηρίζει τις επενδύσεις οι 
οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί από τον 
φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου στο 
οποίο ζητείται η πρόσβαση, ιδίως σε 
περιπτώσεις πρόσφατα κατασκευασµένων 
υλικών υποδοµών που χρησιµοποιούνται 
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για την παροχή υπηρεσιών υψίρρυθµων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Κατά τη 
λήψη των αποφάσεών του, το εθνικό 
όργανο επίλυσης διαφορών πρέπει να 
λαµβάνει επίσης υπόψη την οικονοµική 
βιωσιµότητα των επενδύσεων αυτών 
βάσει των ενδεχόµενων 
χρονοδιαγραµµάτων για την απόδοση 
των επενδύσεων, των ενδεχόµενων 
επιπτώσεων της πρόσβασης στη 
δυναµικότητα και την απόδοση, των 
ενδεχόµενων επιπτώσεων της πρόσβασης 
στον κατάντη ανταγωνισµό, της 
ενδεχόµενης αποµείωσης αξίας των 
στοιχείων ενεργητικού του δικτύου κατά 
τη στιγµή του αιτήµατος πρόσβασης, και 
της ενδεχόµενης προσφοράς δυνατότητας 
συνεγκατάστασης στον αιτούντα 
πρόσβαση. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. Όταν πρέπει να εκτελεστούν 
καθήκοντα που σχετίζονται µε την 
κοινοχρησία των υποδοµών, αυτό µπορεί 
να γίνει µόνον από τον φορέα διαχείρισης 
του δικτύου ή από µέρος στο οποίο ο 
φορέας αυτός έχει αναθέσει την εκτέλεση 
του καθήκοντος. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προκειµένου να ζητήσει πρόσβαση σε 
υλική υποδοµή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 3, κάθε επιχείρηση που έχει 
λάβει άδεια για την παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωµα πρόσβασης, κατόπιν αιτήµατος, 
µέσω ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, 

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

ανάπτυξη καλύτερων µελλοντικών 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας µέσω ενιαίου 
σηµείου πληροφόρησης, στην ακόλουθη 
δέσµη ελάχιστων πληροφοριών όσον 
αφορά την υφιστάµενη υλική υποδοµή 
οποιουδήποτε φορέα εκµετάλλευσης 
δικτύου, µε την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 
επηρεάζει την προστασία, την 
ακεραιότητα και την ασφάλεια του 
δικτύου: 

α) τόπος, όδευση και συντεταγµένες 
γεωαναφοράς· 

α) τόπος, όδευση και συντεταγµένες 
γεωαναφοράς· 

β) µέγεθος, τύπος και τρέχουσα χρήση της 
υποδοµής· 

β) µέγεθος, τύπος και τρέχουσα χρήση της 
υποδοµής· 

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

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

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

Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση 
προσδιορίζει τη σχετική περιοχή ενόψει 
της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
αποκτά αντίστοιχα πρόσβαση µόνο στα 
δεδοµένα που αφορούν τη συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιοχή. 

Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
για τη συγκεκριµένη περιοχή χορηγείται 
αµέσως σε ηλεκτρονική µορφή, βάσει 
αναλογικών, αµερόληπτων και διαφανών 
όρων. Η πρόσβαση στις ελάχιστες 
πληροφορίες µπορεί να περιορίζεται από 
το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης µόνον 
εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω 
της ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητάς τους ή του επιχειρησιακού 
και εµπορικού απορρήτου. 

Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
για τη συγκεκριµένη περιοχή χορηγείται 
σύντοµα σε ηλεκτρονική µορφή, βάσει 
αναλογικών, αµερόληπτων και πλήρως 
διαφανών όρων στο πλαίσιο της τήρησης 
της αρχής της εµπιστευτικότητας. Τα 
ενιαία σηµεία πληροφόρησης 
ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο φορέα 
εκµετάλλευσης δικτύου σχετικά µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών. 

 Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
µπορεί να περιορίζεται από το ενιαίο 
σηµείο πληροφόρησης εφόσον τούτο 
κρίνεται απαραίτητο λόγω της ασφάλειας 
των δικτύων και της ακεραιότητάς τους ή 
του επιχειρησιακού και εµπορικού 
απορρήτου και όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο για την προστασία των 
θεµελιωδών δηµοσίων και ατοµικών 
συµφερόντων σύµφωνα µε το εθνικό 
δίκαιο. 

Το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης Το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης 
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εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις ελάχιστες 
πληροφορίες δυνάµει της παρούσας 
παραγράφου είναι διαθέσιµη το αργότερο 
στις [Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: να προστεθεί η ακριβής 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού + 12 µήνες]. 

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

 Σε περίπτωση που υφιστάµενη υποδοµή 
δεν θεωρείται τεχνικά κατάλληλη για την 
εγκατάσταση υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα κράτη 
µέλη µπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1. Τα σχετικά µέτρα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή και 
αιτιολογούνται δεόντως, ενώ σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη παρέχεται η 
δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις 
σχετικά µε τα σχέδια µέτρων. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
για τη συγκεκριµένη περιοχή χορηγείται 
αµέσως σε ηλεκτρονική µορφή, βάσει 
αναλογικών, αµερόληπτων και διαφανών 
όρων. Η πρόσβαση στις ελάχιστες 
πληροφορίες µπορεί να περιορίζεται από 
το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης µόνον 
εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω 
της ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητάς τους ή του επιχειρησιακού 
και εµπορικού απορρήτου. 

Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες 
για τη συγκεκριµένη περιοχή χορηγείται 
αµέσως σε ηλεκτρονική µορφή, βάσει 
αναλογικών, αµερόληπτων και διαφανών 
όρων. Η πρόσβαση στις ελάχιστες 
πληροφορίες µπορεί να περιορίζεται από 
το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης µόνον 
εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω 
της ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητάς τους ή του επιχειρησιακού 
και εµπορικού απορρήτου. Για την 
προάσπιση της εθνικής ασφάλειας, 
καθώς και της ασφάλειας και 
ακεραιότητας ορισµένων στοιχείων ή/και 
περιοχών δικτύου, τα κράτη µέλη 
µπορούν να αποφασίσουν να απαλλάξουν 
ορισµένες περιοχές από την υποχρέωση 
να παρέχουν τη δέσµη των ελάχιστων 
πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσβαση στις 
ελάχιστες πληροφορίες µπορεί να 
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περιοριστεί σε εξέτασή τους στα γραφεία 
του φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου. 
Τα σχετικά µέτρα κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα που, 
λόγω των καθηκόντων του, έχει στην 
κατοχή του σε ηλεκτρονική µορφή τις 
ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά την υλική 
υποδοµή ενός φορέα εκµετάλλευσης 
δικτύου, τις θέτει µε ηλεκτρονικά µέσα στη 
διάθεση του ενιαίου σηµείου 
πληροφόρησης πριν από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού + 6 µήνες]. Κάθε 
επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών 
και τυχόν νέες ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 που έχει λάβει ο φορέας του 
δηµόσιου τοµέα διατίθενται στο ενιαίο 
σηµείο ενηµέρωσης εντός ενός µηνός από 
την παραλαβή τους. 

2. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα που, 
λόγω των καθηκόντων του, έχει στην 
κατοχή του σε ηλεκτρονική µορφή τις 
ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά την υλική 
υποδοµή ενός φορέα εκµετάλλευσης 
δικτύου, τις θέτει µε ηλεκτρονικά µέσα στη 
διάθεση του ενιαίου σηµείου 
πληροφόρησης πριν από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού + 6 µήνες]. Κάθε 
επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών 
και τυχόν νέες ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 που έχει λάβει ο φορέας του 
δηµόσιου τοµέα διατίθενται, τηρουµένης 
της αρχής της εµπιστευτικότητας, στο 
ενιαίο σηµείο ενηµέρωσης εντός ενός 
µηνός από την παραλαβή τους. Τα ενιαία 
σηµεία πληροφόρησης ενηµερώνουν τον 
ενδιαφερόµενο φορέα εκµετάλλευσης 
δικτύου σχετικά µε την ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εφόσον οι ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 δεν βρίσκονται στην κατοχή 
φορέων του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2, κάθε φορέας 
εκµετάλλευσης δικτύου, έπειτα από αίτηµα 
του ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, 

3. Εφόσον οι ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 δεν βρίσκονται στην κατοχή 
φορέων του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2, κάθε φορέας 
εκµετάλλευσης δικτύου, έπειτα από ειδικό 
γραπτό αίτηµα του ενιαίου σηµείου 
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καθιστά διαθέσιµες τις ελάχιστες 
πληροφορίες της παραγράφου 1 σχετικά µε 
την υλική υποδοµή του, σε ηλεκτρονική 
µορφή εντός ενός µηνός από την υποβολή 
του αιτήµατος. Ο φορέας εκµετάλλευσης 
δικτύου διαθέτει στο ενιαίο σηµείο 
πληροφόρησης τυχόν επικαιροποίηση των 
ελάχιστων πληροφοριών εντός ενός µηνός 
από την τροποποίηση του υλικού δικτύου 
που µεταβάλλει τις εν λόγω ελάχιστες 
πληροφορίες. 

πληροφόρησης για µια περιοχή που 
επηρεάζεται από την ενδεχόµενη 
εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από 
επιχείρηση που έχει λάβει άδεια για την 
παροχή δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθιστά διαθέσιµες τις 
ελάχιστες πληροφορίες της παραγράφου 1 
σχετικά µε την υλική υποδοµή του, σε 
ηλεκτρονική µορφή εντός ενός µηνός από 
την υποβολή του αιτήµατος. Ο φορέας 
εκµετάλλευσης δικτύου διαθέτει στο ενιαίο 
σηµείο πληροφόρησης τυχόν 
επικαιροποίηση των ελάχιστων 
πληροφοριών εντός ενός έτους από την 
τροποποίηση του υλικού δικτύου που 
µεταβάλλει τις εν λόγω ελάχιστες 
πληροφορίες. Οι διαδικασίες για τη 
διάθεση και την επικαιροποίηση των 
πληροφοριών εξασφαλίζουν ότι ο φορέας 
εκµετάλλευσης δικτύου δεν βαρύνεται µε 
το κόστος των σχετικών εργασιών. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Με την επιφύλαξη των περιορισµών 
σχετικά µε την ασφάλεια των δικτύων ή 
το επιχειρησιακό και εµπορικό απόρρητο, 
το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης µπορεί 
να παρέχει σε ιδιώτες πρόσβαση στις 
ελάχιστες πληροφορίες για µια 
συγκεκριµένη περιοχή, κατόπιν 
αιτήµατος ή µέσω της ιστοσελίδας του. 
Το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης µπορεί 
να παρέχει πρόσβαση σε ιδιώτες µε ή 
χωρίς την καταβολή διοικητικών τελών, 
ενώ οι πληροφορίες αυτές παρέχονται 
δωρεάν στους ιδιοκτήτες ακινήτων ή γης 
στον τόπο τον οποίο αφορά το αίτηµα ή 
σε ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές 
γειτονικές µε τη συγκεκριµένη περιοχή. 
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Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εφόσον οι ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 δεν είναι διαθέσιµες µέσω 
του ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, οι 
φορείς εκµετάλλευσης δικτύων παρέχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές έπειτα 
από ειδικό γραπτό αίτηµα επιχείρησης 
αδειοδοτηµένης να παρέχει δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο αίτηµα 
προσδιορίζεται η σχετική περιοχή ενόψει 
της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
πρόσβαση σε πληροφορίες χορηγείται 
εντός προθεσµίας ενός µηνός από την 
υποβολή του γραπτού αιτήµατος βάσει 
αναλογικών, αµερόληπτων και διαφανών 
όρων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών 
της παραγράφου 1. 

4. Εφόσον οι ελάχιστες πληροφορίες της 
παραγράφου 1 δεν είναι διαθέσιµες µέσω 
του ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, οι 
φορείς εκµετάλλευσης δικτύων παρέχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές έπειτα 
από ειδικό γραπτό αίτηµα επιχείρησης 
αδειοδοτηµένης να παρέχει δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο αίτηµα 
προσδιορίζεται η σχετική περιοχή ενόψει 
της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
πρόσβαση σε πληροφορίες χορηγείται 
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την 
υποβολή του γραπτού αιτήµατος βάσει 
αναλογικών, αµερόληπτων και διαφανών 
όρων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών 
της παραγράφου 1. Οι διαδικασίες για τη 
διάθεση των πληροφοριών εξασφαλίζουν 
ότι ο φορέας εκµετάλλευσης του δικτύου 
δεν βαρύνεται µε το κόστος των σχετικών 
εργασιών. 
 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Έπειτα από ειδικό γραπτό αίτηµα µιας 
επιχείρησης αδειοδοτηµένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
φορείς εκµετάλλευσης δικτύου 
ανταποκρίνονται στα εύλογα αιτήµατα για 
επιτόπιες έρευνες συγκεκριµένων 
στοιχείων της υλικής υποδοµής τους. Στο 
αίτηµα πρέπει να καθορίζονται τα στοιχεία 
του σχετικού δικτύου, εν όψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι 
επιτόπιες έρευνες συγκεκριµένων 
στοιχείων του δικτύου εγκρίνονται εντός 
προθεσµίας ενός µηνός από την υποβολή 

5. Έπειτα από ειδικό γραπτό αίτηµα µιας 
επιχείρησης αδειοδοτηµένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
φορείς εκµετάλλευσης δικτύου 
ανταποκρίνονται στα εύλογα αιτήµατα για 
επιτόπιες έρευνες συγκεκριµένων 
στοιχείων της υλικής υποδοµής τους. Στο 
αίτηµα πρέπει να καθορίζονται τα στοιχεία 
του σχετικού δικτύου, εν όψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι 
επιτόπιες έρευνες συγκεκριµένων 
στοιχείων του δικτύου εγκρίνονται εντός 
προθεσµίας ενός µηνός από την υποβολή 
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του γραπτού αιτήµατος, βάσει αναλογικών, 
αµερόληπτων και διαφανών όρων, µε την 
επιφύλαξη των περιορισµών της 
παραγράφου 1. 

του γραπτού αιτήµατος, βάσει αναλογικών, 
αµερόληπτων και διαφανών όρων, µε την 
επιφύλαξη των περιορισµών της 
παραγράφου 1. Ο αιτών επιβαρύνεται µε 
όλα τα έξοδα οργάνωσης και διενέργειας 
της επιτόπιας έρευνας. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό µέρος 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

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

β) τα εµπλεκόµενα στοιχεία του δικτύου· β) τα εµπλεκόµενα στοιχεία του δικτύου· 

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

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

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

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

Προκειµένου να προστατεύεται το 
εµπορικό απόρρητο, ο κατάλογος των 
προγραµµατισµένων τεχνικών έργων δεν 
ενσωµατώνεται στην ίδια βάση 
δεδοµένων µε εκείνη του καταλόγου 
γενικών υποδοµών. Στο αίτηµα 
επιχείρησης αδειοδοτηµένης να παρέχει 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
προσδιορίζεται η σχετική περιοχή ενόψει 
της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Εντός προθεσµίας ενός µηνός από την 
υποβολή του γραπτού αιτήµατος, οι φορείς 
εκµετάλλευσης του δικτύου παρέχουν τις 
αιτηθείσες πληροφορίες, βάσει 
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αναλογικών, αµερόληπτων και διαφανών 
όρων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών 
της παραγράφου 1. Η επιχείρηση που έχει 
λάβει άδεια παροχής δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενηµερώνει 
τον διαχειριστή του δικτύου σχετικά µε 
την πρόθεσή της να εγκαταστήσει 
υψίρρυθµο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στη συγκεκριµένη περιοχή, 
το συντοµότερο δυνατόν µέσα σε έξι 
εβδοµάδες από την παραλαβή των 
πληροφοριών που είχαν ζητηθεί. 

  

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν εξαιρέσεις από τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 5, σε περιπτώσεις που 
υφιστάµενες υλικές υποδοµές δεν 
θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την 
ανάπτυξη υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα µέτρα 
αυτά πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογηµένα από αυτήν την άποψη. 
Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η 
δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος παρατηρήσεις 
σχετικά µε σχέδια µέτρων. Τα εν λόγω 
µέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

10. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν εξαιρέσεις από τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 6 όταν οι πληροφορίες 
αφορούν κρίσιµη εθνική υποδοµή και η 
διάθεσή τους θα µπορούσε εύκολα να 
αποκαλύψει τρωτά σηµεία, ή σε 
περιπτώσεις που υλικές υποδοµές δεν 
θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την 
ανάπτυξη υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα µέτρα 
αυτά πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογηµένα από αυτήν την άποψη. 
Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η 
δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος παρατηρήσεις 
σχετικά µε σχέδια µέτρων. Τα εν λόγω 
µέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 10 α (νέα) 



 

 
 PE529.685/ 30 

 EL 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10 α. Σε όλες τις περιπτώσεις που 
απαριθµούνται στις παραγράφους 2, 3, 4, 
5 και 6 η επιχείρηση που αιτείται 
πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να 
περιορίζει τον αριθµό των προσώπων που 
έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά, να 
εγγυάται την εµπιστευτικότητα των 
δεδοµένων, και να µην τα κοινοποιεί σε 
τρίτους. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου 
έχει το δικαίωµα να διαπραγµατεύεται τη 
σύναψη συµφωνιών για συντονισµό 
δηµόσιων έργων µε επιχειρήσεις 
αδειοδοτηµένες για παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενόψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

1. Κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου 
έχει το δικαίωµα να διαπραγµατεύεται τη 
σύναψη συµφωνιών για συντονισµό 
δηµόσιων έργων µε επιχειρήσεις 
αδειοδοτηµένες για παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
για την ανάπτυξη των δικών του δικτύων. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε επιχείρηση που εκτελεί τεχνικά 
έργα πλήρως ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενα 
από το δηµόσιο ανταποκρίνεται σε κάθε 
εύλογο αίτηµα εκ µέρους επιχειρήσεων 
αδειοδοτηµένων για παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενόψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
τη συµφωνία συντονισµού τεχνικών έργων 
µε διαφανείς και ισότιµους όρους, υπό τον 
όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα 
επιπλέον κόστος για τα αρχικώς 
προβλεπόµενα τεχνικά έργα και ότι το 

2. Κάθε επιχείρηση που εκτελεί τεχνικά 
έργα πλήρως ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενα 
από το δηµόσιο ανταποκρίνεται σε κάθε 
εύλογο αίτηµα εκ µέρους επιχειρήσεων 
αδειοδοτηµένων για παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενόψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
τη συµφωνία συντονισµού τεχνικών έργων 
µε διαφανείς και ισότιµους όρους, υπό τον 
όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα 
επιπλέον κόστος για τα αρχικώς 
προβλεπόµενα τεχνικά έργα και ότι το 
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αίτηµα για συντονισµό κατατίθεται το 
συντοµότερο δυνατό και σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον έναν µήνα πριν 
από την υποβολή του τελικού σχεδίου στις 
αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας. 

αίτηµα για συντονισµό κατατίθεται το 
συντοµότερο δυνατό και σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον έναν µήνα πριν 
από την υποβολή του τελικού σχεδίου στις 
αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας. Οι 
επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια 
παροχής δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών θα πρέπει να συµβάλλουν 
επαρκώς στην κάλυψη του κόστους των 
έργων. Αν προκύψουν πρόσθετες 
δαπάνες, θα πρέπει και αυτές να 
καλυφθούν από την επιχείρηση που 
υπέβαλε το αίτηµα. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Οι επιχειρήσεις που εκτελούν τεχνικά 
έργα και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν 
άδεια παροχής δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τον συντονισµό των 
έργων αυτών µε εκείνα των παρόχων 
συστηµάτων διανοµής ενέργειας, 
προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι 
απαιτούµενες εργασίες και να γίνεται 
ταυτόχρονα η εγκατάσταση, συντήρηση, 
ή αναβάθµιση υποδοµής πληροφορικής 
και ενέργειας. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε επιχείρηση αδειοδοτηµένη να 
παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει, κατόπιν αιτήσεως, 
δικαίωµα πρόσβασης, µε ηλεκτρονικά 
µέσα και µέσω ενιαίου σηµείου 
πληροφόρησης, σε πληροφορίες σχετικά 
µε τους όρους και τις διαδικασίες που 

1. Κάθε επιχείρηση αδειοδοτηµένη να 
παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει δικαίωµα πρόσβασης σε 
πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για τη χορήγηση 
αδειών για απαιτούµενα τεχνικά έργα 
ενόψει εγκατάστασης στοιχείων 
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ισχύουν για τη χορήγηση αδειών για 
απαιτούµενα τεχνικά έργα ενόψει 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εξαιρέσεων 
που ισχύουν για τα εν λόγω στοιχεία όσον 
αφορά ορισµένες ή όλες τις άδειες που 
απαιτούνται βάσει του εθνικού δικαίου. 

υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων 
τυχόν εξαιρέσεων που ισχύουν για τα εν 
λόγω στοιχεία όσον αφορά ορισµένες ή 
όλες τις άδειες που απαιτούνται βάσει του 
εθνικού δικαίου. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε επιχείρηση αδειοδοτηµένη να 
παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει το δικαίωµα να 
υποβάλει, µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω του 
ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, αιτήσεις 
για χορήγηση των απαιτούµενων αδειών 
για τεχνικά έργα ενόψει εγκατάστασης 
στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το ενιαίο 
σηµείο πληροφόρησης διευκολύνει και 
συντονίζει τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας. Ειδικότερα, µεριµνά ώστε οι 
αιτήσεις να διαβιβάζονται στις αρµόδιες 
αρχές για τη χορήγηση των αδειών που 
αναφέρονται στα υπό εξέταση τεχνικά 
έργα, παρακολουθεί δε την τήρηση των 
προθεσµιών που ισχύουν σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3. 

2. Κάθε επιχείρηση αδειοδοτηµένη να 
παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει το δικαίωµα να 
υποβάλλει αιτήσεις µέσω του ενιαίου 
σηµείου πληροφόρησης, αιτήσεις για 
χορήγηση των απαιτούµενων αδειών για 
τεχνικά έργα ενόψει εγκατάστασης 
στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών Το σηµείο 
πληροφόρησης που ορίζεται από κράτος 
µέλος ή τοπική αρχή διευκολύνει και 
συντονίζει τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας. Ειδικότερα, µεριµνά ώστε οι 
αιτήσεις να διαβιβάζονται στις αρµόδιες 
αρχές για τη χορήγηση των αδειών που 
αναφέρονται στα υπό εξέταση τεχνικά 
έργα, παρακολουθεί δε την τήρηση των 
προθεσµιών που ισχύουν σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρµόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν τις άδειες εντός 6 µηνών από 
την παραλαβή του αιτήµατος, µε την 
επιφύλαξη άλλων ειδικών προθεσµιών ή 
υποχρεώσεων που ορίζονται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας και 

3. Οι αρµόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν τις άδειες εντός το πολύ 
τεσσάρων µηνών από την παραλαβή του 
αιτήµατος, µε την προϋπόθεση ότι έχουν 
ακουστεί οι απόψεις όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών, µε την επιφύλαξη 



 

 
 PE529.685/ 33 

 EL 

εφαρµόζονται στη διαδικασία 
αδειοδότησης σύµφωνα µε την εθνική ή 
την ενωσιακή νοµοθεσία. Κάθε απόρριψη 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως µε βάση 
αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και 
αναλογικά κριτήρια. 

άλλων ειδικών προθεσµιών ή 
υποχρεώσεων που ορίζονται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας και 
εφαρµόζονται στη διαδικασία 
αδειοδότησης σύµφωνα µε την εθνική ή 
την ενωσιακή νοµοθεσία. Κάθε απόρριψη 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως µε βάση 
αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και 
αναλογικά κριτήρια. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Όλα τα νεόδµητα δηµόσια κτίρια στον 
τόπο του τελικού χρήστη, 
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων υπό 
κοινή ιδιοκτησία, για τα οποία έχουν 
υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση 
οικοδοµικής άδειας έξι µήνες µετά τις 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού], θα πρέπει να 
εξοπλιστούν µε ουδέτερη τεχνολογία, 
αφού εκτιµηθεί η οικονοµική 
αποδοτικότητα του εξοπλισµού τους µε 
υλική υποδοµή εντός κτιρίου, 
προσαρµοσµένη για υψηλές ταχύτητες, 
έως τα σηµεία τερµατισµού του δικτύου. 
Στα κτίρια ή τα διαµερίσµατα αυτά θα 
χορηγείται τότε το ενωσιακό σήµα 
ευρυζωνικής υποδοµής. Η ίδια 
υποχρέωση ισχύει και στην περίπτωση 
έργων µείζονος ανακαίνισης για τα οποία 
έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση 
οικοδοµικής άδειας έξι µήνες µετά τις 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού]. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όλες οι νεόδµητες πολυκατοικίες, για 
τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 
έκδοση οικοδοµικής άδειας µετά τις 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η 

ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

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

2. Όλες οι νεόδµητες δηµόσιες 
πολυκατοικίες, συµπεριλαµβανοµένης της 
κοινωνικής στέγασης, για τις οποίες έχουν 
υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση 
οικοδοµικής άδειας µετά τις [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού], θα πρέπει να εξοπλιστούν µε 
ουδέτερη τεχνολογία, αφού εκτιµηθεί η 
οικονοµική αποδοτικότητα του 
εξοπλισµού τους µε σηµείο συγκέντρωσης, 
εντός ή εκτός του κτιρίου, το οποίο 
εξασφαλίζει τη σύνδεση µε εξοπλισµό 
εντός κτιρίου, προσαρµοσµένο για υψηλές 
ταχύτητες. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και 
στην περίπτωση έργων µείζονος 
ανακαίνισης για τα οποία έχουν υποβληθεί 
αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικής άδειας 
µετά τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού]. Το ίδιο 
ισχύει και για όλα τα νεόδµητα κτίρια 
δηµόσιων φορέων όπου βρίσκονται 
σηµαντικές συλλογές δεδοµένων, όπως 
βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικά 
ιδρύµατα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 2 κατηγορίες 
κτιρίων - ιδίως µονοκατοικίες ή έργα 
µείζονος ανακαίνισης -, όταν το κόστος 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών 
είναι δυσανάλογο. Τα µέτρα αυτά 
αιτιολογούνται δεόντως. Στους 
ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα 
να υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος παρατηρήσεις σχετικά µε 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 2 κατηγορίες 
κτιρίων - ιδίως µονοκατοικίες ή έργα 
µείζονος ανακαίνισης -, όταν το κόστος 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών 
είναι δυσανάλογο. Τα µέτρα αυτά 
αιτιολογούνται δεόντως. Στους 
ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα 
να υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος παρατηρήσεις σχετικά µε 
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σχέδια µέτρων. Τα εν λόγω µέτρα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

σχέδια µέτρων. Τα εν λόγω µέτρα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Τα κράτη 
µέλη µπορούν, επίσης, να προβλέπουν 
εξαιρέσεις από την παράγραφο 2 ως προς 
τις γραµµές πρόσβασης σε τελικούς 
χρήστες σε ακίνητα όπου 
χρησιµοποιούνται επιχειρηµατικά 
µοντέλα µε ανοικτά δίκτυα. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε πάροχος δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών έχει το δικαίωµα 
τερµατισµού του δικτύου του στο σηµείο 
συγκέντρωσης, µε την προϋπόθεση ότι 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις για την 
ιδιωτική ιδιοκτησία και µε δικά του έξοδα, 
ενόψει πρόσβασης στην προσαρµοσµένη 
για υψηλές ταχύτητες υλική υποδοµή εντός 
κτιρίου. 

1. Πριν από τη συναίνεση του ιδιοκτήτη 
γης ή ακινήτου και, κατά περίπτωση, 
πριν από χρηµατική αποζηµίωση, κάθε 
πάροχος δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών 
έχει το δικαίωµα τερµατισµού του δικτύου 
του στο σηµείο συγκέντρωσης, µε την 
προϋπόθεση ότι ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις για την ιδιωτική ιδιοκτησία και 
µε δικά του έξοδα, ενόψει πρόσβασης στην 
προσαρµοσµένη για υψηλές ταχύτητες 
υλική υποδοµή εντός κτιρίου. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε πάροχος δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών έχει το δικαίωµα 
τερµατισµού του δικτύου του στο σηµείο 
συγκέντρωσης, µε την προϋπόθεση ότι 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις για την 
ιδιωτική ιδιοκτησία και µε δικά του έξοδα, 
ενόψει πρόσβασης στην προσαρµοσµένη 
για υψηλές ταχύτητες υλική υποδοµή εντός 
κτιρίου. 

1. Κάθε πάροχος δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών σε κτίρια χωρίς ανοικτά 
δίκτυα µε ανταγωνισµό υπηρεσιών έχει το 
δικαίωµα τερµατισµού του δικτύου του 
στο σηµείο συγκέντρωσης, µε την 
προϋπόθεση ότι ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις για την ιδιωτική ιδιοκτησία και 
µε δικά του έξοδα, ενόψει πρόσβασης στην 
προσαρµοσµένη για υψηλές ταχύτητες 
υλική υποδοµή εντός κτιρίου. 
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Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε πάροχος δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών έχει δικαίωµα πρόσβασης, µε 
εύλογους όρους, σε οποιαδήποτε 
υφιστάµενη υλική υποδοµή εντός κτιρίου, 
προσαρµοσµένη για υψηλές ταχύτητες, εάν 
είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονοµικά µη 
αποδοτική η κατασκευή δεύτερης 
υποδοµής. Ο κάτοχος δικαιώµατος χρήσης 
της υφιστάµενης υλικής υποδοµής εντός 
κτιρίου παρέχει πρόσβαση υπό ισότιµους 
όρους και προϋποθέσεις. 

2. Κάθε πάροχος δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών σε κτίρια χωρίς ανοικτό 
δίκτυο µε ανταγωνισµό για την παροχή 
υπηρεσιών έχει δικαίωµα πρόσβασης, µε 
εύλογους όρους, σε οποιαδήποτε 
υφιστάµενη υλική υποδοµή εντός κτιρίου, 
προσαρµοσµένη για υψηλές ταχύτητες, εάν 
είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονοµικά µη 
αποδοτική η κατασκευή δεύτερης 
υποδοµής. Ο κάτοχος δικαιώµατος χρήσης 
της υφιστάµενης υλικής υποδοµής εντός 
κτιρίου παρέχει πρόσβαση υπό ισότιµους 
όρους και προϋποθέσεις. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση απουσίας διαθέσιµης 
υποδοµής εντός κτιρίου, προσαρµοσµένης 
για υψηλές ταχύτητες, κάθε πάροχος 
δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών έχει το 
δικαίωµα να τερµατίσει τον εξοπλισµό του 
δικτύου του στο χώρο ενός συνδροµητή 
µιας υπηρεσίας υψίρρυθµων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, µε την επιφύλαξη της 
συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στην 
ιδιωτική ιδιοκτησία και µε δικά του έξοδα. 

4. Σε περίπτωση απουσίας διαθέσιµης 
υποδοµής εντός κτιρίου, προσαρµοσµένης 
για υψηλές ταχύτητες, κάθε πάροχος 
δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών έχει το 
δικαίωµα να τερµατίσει τον εξοπλισµό του 
δικτύου του στο χώρο ενός συνδροµητή 
µιας υπηρεσίας υψίρρυθµων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, µε την επιφύλαξη της 
συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στην 
ιδιωτική ιδιοκτησία και µε δικά του έξοδα. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συµφωνία τερµατισµού του εξοπλισµού 
του δικτύου, ο συνδροµητής ή ο πάροχος 
δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών µπορεί 
να παραπέµπει τη διαφορά στο αρµόδιο 
όργανο επίλυσης διαφορών. 
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Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν εξαιρέσεις από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα σηµεία 1 
και 2 όσον αφορά την πρόσβαση στους 
τελικούς χρήστες σε ακίνητα όπου 
εφαρµόζονται επιχειρηµατικά µοντέλα 
ανοικτού δικτύου. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 Σε περίπτωση που το κράτος µέλος 
αποφασίσει να διορίσει ως εθνικό όργανο 
επίλυσης διαφορών την εθνική 
ρυθµιστική αρχή η οποία επιτελεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 
20 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, αυτή 
υποχρεούται να ζητά τη γνώµη των 
τοµεακών ρυθµιστικών αρχών πριν από 
την έκδοση οποιασδήποτε δεσµευτικής 
απόφασης σχετικά µε τον προσδιορισµό 
δίκαιων όρων, προϋποθέσεων ή τιµών. 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 
 


