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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής της Ε.Ε. για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές 
δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) είναι η δημιουργία το συντομότερο δυνατό μιας κοινής 
εσωτερικής αγοράς που θα καλύπτει ολόκληρη την Ε.Ε. για τις υπηρεσίες αυτές. Οι κινητές 
δορυφορικές υπηρεσίες πρόκειται να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της 
Λισσαβόνας, στην προώθηση δηλαδή της καινοτομίας και της ευελιξίας στην αγορά, και με 
τον τρόπο αυτό να βελτιώσουν την πρόσβαση στο δίκτυο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και στην 
αύξηση της επιλογής των υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει καταρχήν τον στόχο της πρότασης της Επιτροπής, θεωρεί όμως 
προβληματικό το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, διότι με τις δορυφορικές υπηρεσίες 
θεσπίζεται μια ειδική ρύθμιση που προηγείται της αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για τις 
τηλεπικοινωνίες και της πολιτικής περί συχνοτήτων.

Η απόφαση για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες θα πρέπει για το λόγο αυτό να εκλαμβάνεται 
αυστηρά ως έκτακτη ρύθμιση και να μη δημιουργήσει προηγούμενο. Η ρύθμιση αυτή μπορεί 
να δικαιολογηθεί μόνο, εφόσον περιοριστεί στη διαδικασία που έχει δρομολογήσει η 
Επιτροπή για τους χειριστές συστημάτων κινητών δορυφορικών υπηρεσιών με στόχο τη 
δημιουργία ευρυζωνικού ραδιοφάσματος που να καλύπτει ολόκληρη την Ε.Ε.. Η απόφαση 
για την κατανομή των συχνοτήτων για τις μεμονωμένες υπηρεσίες συνεχίζει να εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών με βάση ενιαίες προϋποθέσεις-πλαίσιο όπως προβλέπουν οι 
μέχρι τώρα ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της οδηγίας για οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας. Η εισηγήτρια επισημαίνει όσον αφορά την κατανομή των 
συχνοτήτων και την σημασία των αποκλίσεων των μοντέλων αδειοδότησης για τις διάφορες 
μορφές κινητών υπηρεσιών και την σημασία τους για την πολυπολιτισμικότητα και τον 
πλουραλισμό στα μέσα επικοινωνίας. Ζητεί να συνάδει η ρύθμιση με το εθνικό δίκαιο περί 
μέσων επικοινωνίας για την κατανομή των συχνοτήτων καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη των 
υπηρεσιών MSS.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του 2006/2212 «Σχετικά με τη 

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του 2006/2212 «Σχετικά με τη 
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διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα», της 14ης Φεβρουαρίου 2007, 
υπογράμμισε τη σημασία των επικοινωνιών 
για τις αγροτικές και λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές, στις οποίες η διάδοση 
ευρυζωνικών κινητών επικοινωνιών 
χαμηλότερων συχνοτήτων και νέων 
ασύρματων τεχνολογιών θα μπορούσε να 
προσφέρει αποδοτικές λύσεις προκειμένου 
να επιτευχθεί καθολική κάλυψη των 27 
κρατών μελών της ΕΕ με στόχο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη όλων των περιοχών. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε επίσης 
ότι τα καθεστώτα των κρατών μελών που 
διέπουν την κατανομή και την 
εκμετάλλευση ραδιοφάσματος 
παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και 
ότι οι αποκλίσεις αυτές αποτελούν σοβαρά 
εμπόδια στην επίτευξη ομαλής λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς.

διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα», της 14ης Φεβρουαρίου 2007, 
υπογράμμισε τη σημασία των επικοινωνιών 
για τις αγροτικές και λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές, στις οποίες η διάδοση 
ευρυζωνικών κινητών επικοινωνιών 
χαμηλότερων συχνοτήτων και νέων 
ασύρματων τεχνολογιών θα μπορούσε να 
προσφέρει αποδοτικές λύσεις προκειμένου 
να επιτευχθεί καθολική κάλυψη των 27 
κρατών μελών της ΕΕ με στόχο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη όλων των περιοχών. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
ωστόσο ένα μονομερές μοντέλο αγοράς για 
την κατανομή των συχνοτήτων και ζητεί 
την καθιέρωση συστήματος που θα 
επιτρέπει διαφορετικά μοντέλα 
αδειοδότησης.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Από νομοθετικής πλευράς, η θέσπιση 
της ρύθμισης για τις κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες πριν από την αναθεώρηση της 
δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες 
δημιουργεί πρόβλημα και για το λόγο αυτό 
πρέπει να γίνει μόνο ως έκτακτη ρύθμιση.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζεται μια ειδική περίπτωση, προτού θεσπιστούν οι προϋποθέσεις -
πλαίσιο με την αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες. Η αντίστροφη αυτή 
σειρά από το ειδικό στο γενικότερο πλαίσιο προκαλεί διαδικαστικό πρόβλημα.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η εισαγωγή νέων συστημάτων για την 
παροχή κινητών δορυφορικών υπηρεσιών 
(MSS) θα συμβάλει στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση του 
ανταγωνισμού αυξάνοντας τη διάθεση 

(5) Η εισαγωγή νέων συστημάτων για την 
παροχή κινητών δορυφορικών υπηρεσιών 
(MSS) θα συμβάλει στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση του 
ανταγωνισμού αυξάνοντας τη διάθεση 
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πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και τη 
διατερματική συνδετικότητα, καθώς και 
ενθαρρύνοντας αποδοτικές επενδύσεις. Οι 
MSS συνιστούν καινοτομική εναλλακτική 
πλατφόρμα για διάφορους τύπους 
πανευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών και 
υπηρεσιών ευρυεκπομπής/πολυεκπομπής, 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των 
τελικών χρηστών, όπως 
διαδικτυακή/ενδοδικτυακή πρόσβαση 
υψηλών ταχυτήτων, κινητά πολυμέσα και 
πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν εν 
προκειμένω να βελτιώσουν την κάλυψη των 
αγροτικών περιοχών της Κοινότητας, 
γεφυρώνοντας έτσι το ψηφιακό χάσμα από 
γεωγραφική άποψη, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού κλάδου των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών σύμφωνα με 
τους στόχους της ανανεωμένης στρατηγικής 
της Λισαβόνας.

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και τη 
διατερματική συνδετικότητα, καθώς και 
ενθαρρύνοντας αποδοτικές επενδύσεις. Οι 
MSS συνιστούν καινοτομική εναλλακτική 
πλατφόρμα για διάφορους τύπους 
πανευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών και 
υπηρεσιών ευρυεκπομπής/πολυεκπομπής, 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των 
τελικών χρηστών, όπως 
διαδικτυακή/ενδοδικτυακή πρόσβαση 
υψηλών ταχυτήτων, κινητά πολυμέσα και 
κινητές οπτικοακουστικές υπηρεσίες 
μέσων μαζικής ενημέρωσης για την
πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν εν 
προκειμένω να βελτιώσουν την κάλυψη των 
αγροτικών περιοχών της Κοινότητας, 
γεφυρώνοντας έτσι το ψηφιακό χάσμα από 
γεωγραφική άποψη και εξαίροντας  την 
πολιτιστική πολυμορφία και τον 
πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης ως 
σημαντικούς στόχους της Ε.Ε., 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών σύμφωνα με τους στόχους της 
ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας.

Αιτιολόγηση

Οι κινητές τηλεοπτικές υπηρεσίες και η ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των 
στόχων της Λισσαβόνας. Για το λόγο αυτό είναι ωστόσο σημαντικό να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις - πλαίσιο στις οποίες συγκαταλέγεται και η ενίσχυσή τους στο 
πλαίσιο τωνMSS.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)

(5β) η επιτυχία δορυφορικών κινητών 
υπηρεσιών και κατ' επέκταση η συμβολή 
τους στην επίτευξη των στόχων της 
Λισσαβόνας εξαρτάται ωστόσο σε μεγάλο 
βαθμό από την ύπαρξη ελκυστικών για το 
κοινό και διαφορετικών προσφορών όσον 
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αφορά το περιεχόμενο της μετάδοσης·

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Η τεχνική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, όπως οργανώνεται από την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων για την 
πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα) εν 
γένει και, ειδικότερα, από την απόφαση 
αριθ. 2007/98/ΕΚ της Επιτροπής, δεν 
καλύπτει διαδικασίες εκχώρησης 
ραδιοφάσματος και χορήγησης δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

(8) Για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με το 
δίκαιο της Ε.Ε., πρέπει απαραιτήτως η 
κατανομή των συχνοτήτων για τις 
δορυφορικές μεταδόσεις να συνάδει με τις 
γενικές αρχές της διαχείρισης των 
συχνοτήτων σύμφωνα με την οδηγία
2002/21/ΕΚ και με την εθνική νομοθεσία, 
ακόμη και εάν η τεχνική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, όπως οργανώνεται από την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων για την 
πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα) εν 
γένει και, ειδικότερα, από την απόφαση 
αριθ. 2007/98/ΕΚ της Επιτροπής, δεν 
καλύπτει διαδικασίες εκχώρησης 
ραδιοφάσματος και χορήγησης δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για να αποτραπούν τα κράτη μέλη από 
τη λήψη αποφάσεων που ενδεχομένως θα 
συνεπάγονταν τον κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς και την υπονόμευση των 
στόχων του άρθρου 8 της οδηγίας πλαίσιο, 
πρέπει να εναρμονιστούν τα κριτήρια 
επιλογής κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε η διαδικασία επιλογής να 
καταλήγει στη διάθεση της ίδιας δέσμης 
δορυφορικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Οι απαιτούμενες υψηλές αρχικές 
επενδύσεις για την ανάπτυξη κινητών 
δορυφορικών συστημάτων και οι 
συνδεδεμένοι υψηλοί τεχνολογικοί και 
οικονομικοί κίνδυνοι απαιτούν την ύπαρξη 
οικονομιών κλίμακας για τα συστήματα 

(11) Για να αποτραπούν τα κράτη μέλη από 
τη λήψη αποφάσεων που ενδεχομένως θα 
συνεπάγονταν τον κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς για MSS και την 
υπονόμευση των στόχων του άρθρου 8 της 
οδηγίας πλαίσιο, το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο παρέχουν την αυστηρή 
εξαίρεση να εναρμονιστούν τα κριτήρια 
επιλογής κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε η διαδικασία επιλογής να 
καταλήγει στη διάθεση της ίδιας δέσμης 
δορυφορικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Οι απαιτούμενες υψηλές αρχικές 
επενδύσεις για την ανάπτυξη κινητών 
δορυφορικών συστημάτων και οι 
συνδεδεμένοι υψηλοί τεχνολογικοί και 



PA\701168EL.doc 7/10 PE398.695v01-00

EL

αυτά υπό μορφή ευρύτερης πανευρωπαϊκής 
γεωγραφικής κάλυψης, ώστε να παραμένουν 
οικονομικώς βιώσιμα.

οικονομικοί κίνδυνοι απαιτούν την ύπαρξη 
οικονομιών κλίμακας για τα συστήματα 
αυτά υπό μορφή ευρύτερης πανευρωπαϊκής 
γεωγραφικής κάλυψης, ώστε να παραμένουν 
οικονομικώς βιώσιμα.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Εξάλλου, η επιτυχής δρομολόγηση των 
υπηρεσιών αυτών απαιτεί συντονισμό της 
ρυθμιστικής δράσης των κρατών μελών. Η 
ύπαρξη διαφορών στις εθνικές διαδικασίες 
επιλογής θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει 
σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς 
εξ αιτίας της αποκλίνουσας εφαρμογής των 
κριτηρίων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης 
της στάθμισης των κριτηρίων ή 
διαφορετικών χρονικών περιθωρίων στις 
διαδικασίες επιλογής. Τούτο θα κατέληγε σε 
ένα συνονθύλευμα από υποψήφιους 
επιλεγμένους σε αντίθεση με τον 
πανευρωπαϊκό χαρακτήρα των εν λόγω 
κινητών δορυφορικών υπηρεσιών. Η 
επιλογή διαφορετικών κινητών 
δορυφορικών φορέων εκμετάλλευσης από 
διάφορα κράτη μέλη θα μπορούσε να 
συνεπάγεται σύνθετες περιπτώσεις 
επιζήμιων παρεμβολών ή θα μπορούσε 
ακόμα να σημαίνει ότι ένας επιλεγμένος 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποτρέπεται από την παροχή υπηρεσίας 
πανευρωπαϊκής κλίμακας, λόγου χάρη στην 
περίπτωση εκχώρησης στον φορέα 
εκμετάλλευσης διαφορετικών συχνοτήτων 
σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η εναρμόνιση 
των κριτηρίων επιλογής θα πρέπει επομένως
να συμπληρώνεται από την καθιέρωση 
κοινού μηχανισμού επιλογής που θα 
παράσχει συντονισμένο αποτέλεσμα της 
επιλογής για όλα τα κράτη μέλη.

(12) Εξάλλου, η επιτυχής δρομολόγηση των 
υπηρεσιών αυτών απαιτεί συντονισμό της 
ρυθμιστικής δράσης των κρατών μελών. Η 
ύπαρξη διαφορών στις εθνικές διαδικασίες 
επιλογής θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει 
σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς 
εξ αιτίας της αποκλίνουσας εφαρμογής των 
κριτηρίων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης 
της στάθμισης των κριτηρίων ή 
διαφορετικών χρονικών περιθωρίων στις 
διαδικασίες επιλογής. Τούτο θα κατέληγε σε 
ένα συνονθύλευμα από υποψήφιους 
επιλεγμένους σε αντίθεση με τον 
πανευρωπαϊκό χαρακτήρα των εν λόγω 
κινητών δορυφορικών υπηρεσιών. Η 
επιλογή διαφορετικών κινητών 
δορυφορικών φορέων εκμετάλλευσης από 
διάφορα κράτη μέλη θα μπορούσε να 
συνεπάγεται σύνθετες περιπτώσεις 
επιζήμιων παρεμβολών ή θα μπορούσε 
ακόμα να σημαίνει ότι ένας επιλεγμένος 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποτρέπεται από την παροχή υπηρεσίας 
πανευρωπαϊκής κλίμακας, λόγου χάρη στην 
περίπτωση εκχώρησης στον φορέα 
εκμετάλλευσης διαφορετικών συχνοτήτων 
σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η εναρμόνιση 
των κριτηρίων επιλογής θα πρέπει επομένως 
να συμπληρώνεται από την καθιέρωση 
κοινού μηχανισμού επιλογής που θα 
παράσχει συντονισμένο αποτέλεσμα της 
επιλογής για όλα τα κράτη μέλη χωρίς οι 
διαδικασίες αυτές να περιλαμβάνουν την 
κατανομή συχνοτήτων και την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
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Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η αντίστροφη αυτή σειρά από το ειδικό στο γενικότερο πλαίσιο προκαλεί 
διαδικαστικό πρόβλημα.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των επιλεγμένων φορέων 
εκμετάλλευσης για χρήση ραδιοφάσματος 
για τη λειτουργία κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες 
στην Κοινότητα.

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας 
αποκλειστικά για την κοινή επιλογή φορέων 
εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, καθώς επίσης και ο 
καθορισμός διατάξεων για τη συντονισμένη 
αδειοδότηση, εκ μέρους των κρατών μελών, 
των επιλεγμένων φορέων εκμετάλλευσης για 
χρήση ραδιοφάσματος για τη λειτουργία 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, ώστε να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς για κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες στην Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται εδώ για έκτακτη ρύθμιση που δεν 
δημιουργεί προηγούμενο.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 5

5. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στη 
ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz, 
συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφάσματος 
από τα 1980 έως τα 2010 ΜHz για 
επικοινωνίες γης – διαστήματος, και από τα 
2170 έως τα 2200 ΜHz για επικοινωνίες 
διαστήματος – γης, σύμφωνα με την 
απόφαση 2007/98/ΕΚ.

5. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στη 
ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz, 
συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφάσματος 
από τα 1980 έως τα 2010 ΜHz για 
επικοινωνίες γης – διαστήματος, και από τα 
2170 έως τα 2200 ΜHz για επικοινωνίες 
διαστήματος – γης, σύμφωνα με την 
απόφαση 2007/98/ΕΚ, μη θιγομένων των 
διατάξεων για την κατανομή συχνοτήτων 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ και 
πιο συγκεκριμένα του άρθρου 9 αυτής της 
οδηγίας.
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο, οι νέες διαδικασίες για την κατανομή συχνοτήτων στους δορυφόρους να 
ξεκινήσουν μετά τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων για το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο που 
αφορά τις μεμονωμένες κατηγορίες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας. Πρέπει 
οπωσδήποτε να συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ και της οδηγίας 2002/20/ΕΚ.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ και της οδηγίας 2002/20/ΕΚ
και της οδηγίας 2007/65/ΕΚ (οδηγία για τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσων 
επικοινωνίας).

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες όσον αφορά το περιεχόμενο ρυθμίζονται από την οδηγία για της οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας και θα αποτελέσουν σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών που 
προσφέρονται μέσω τωνMSS.

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Η διαδικασία αποβλέπει στη 
χρησιμοποίηση της ζώνης συχνοτήτων των 2 
GHz χωρίς περιττή καθυστέρηση, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους υποψήφιους 
δίκαιη και αμερόληπτη ευκαιρία συμμετοχής 
στη διαδικασία συγκριτικής επιλογής.

2. Η διαδικασία αποβλέπει αποκλειστικά 
στη χρησιμοποίηση της ζώνης συχνοτήτων 
των 2 GHz για ΜSS χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, παρέχοντας ταυτόχρονα 
στους υποψήφιους δίκαιη και αμερόληπτη 
ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία 
συγκριτικής επιλογής.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Εάν η συνδυασμένη ζήτηση 
ραδιοφάσματος εκ μέρους επιλέξιμων 
υποψηφίων που έχουν προσδιοριστεί στην 
πρώτη φάση επιλογής υπερβαίνει το εύρος 
του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, όπως έχει 
προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 3, η Επιτροπή προκρίνει τους 

1. Εάν η συνδυασμένη ζήτηση 
ραδιοφάσματος εκ μέρους επιλέξιμων 
υποψηφίων που έχουν προσδιοριστεί στην 
πρώτη φάση επιλογής υπερβαίνει το εύρος 
του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, όπως έχει 
προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 3, η Επιτροπή προκρίνει τους 
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επιλέξιμους υποψηφίους σύμφωνα με τα 
ακόλουθα περαιτέρω κριτήρια:

επιλέξιμους υποψηφίους σύμφωνα με τα 
ακόλουθα περαιτέρω κριτήρια με τις εξής 
προτεραιότητες:

α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό·

α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό με την πανευρωπαϊκή 
γεωγραφική κάλυψη·

β) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος·

γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη·
δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής.

αα) στόχοι δημόσιας πολιτικής·
αβ) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 13
Άρθρο 8, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
το δίκαιο της Ε.Ε., η κατανομή του 
ραδιοφάσματος για τις επίγειες συνιστώσες 
πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα για την εκχώρηση συχνοτήτων ανήκει κατά βάση στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 14
Άρθρο 9, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Το αργότερο ένα χρόνο μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης και στη 
συνέχεια κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και τηνΕευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση για τις πραγματικές προσφορές 
MSS στα κράτη μέλη.
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