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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων απηύθυνε ένα ισχυρό 
μήνυμα με στόχο να διασφαλίσει βέλτιστες συνθήκες ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τις επιχειρήσεις και 
υπηρεσίες των μέσων επικοινωνίας στην Ευρώπη καθώς και την προστασία της πολιτιστικής 
και γλωσσικής ποικιλομορφίας. Η τρέχουσα αναθεώρηση της "δέσμης για τις 
τηλεπικοινωνίες" πρέπει να αναγνωσθεί και τροποποιηθεί με βάση το ίδιο πνεύμα και τους 
ίδιους πολιτικούς στόχους. Πρέπει να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ των 
αναγκών όλων των σημερινών και μελλοντικών χρηστών ηλεκτρονικών δικτύων, των 
θεμιτών επιχειρηματικών συμφερόντων τους και της δημόσιας πολιτικής για το γενικό 
συμφέρον καθώς και των δικαιωμάτων και συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν ένα σπάνιο δημόσιο πόρο που έχει σημαντική δημόσια και 
εμπορική αξία, αλλά και που είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση ορισμένων στόχων 
πολιτικής που αφορούν το γενικό συμφέρον. Συνεπώς, το ραδιοφάσμα πρέπει να τυγχάνει όχι 
μόνο αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης αλλά να λαμβάνει δεόντως υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον από οικονομικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής σκοπιάς. Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί στις αρχές της ουδετερότητας ως προς την 
υπηρεσία και στις επιπτώσεις της στη μεταβίβαση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Πρέπει να γίνει σεβαστός ο ρόλος των κρατών μελών όσον αφορά τις 
αποφάσεις αυτές που αφορούν τη δημόσια πολιτική.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως η σημασία της προστασίας των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ειδικότερα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών. Αυτό επιβάλλει ορισμένες μικροαλλαγές 
στο κείμενο προκειμένου να εναρμονιστούν οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για το ραδιοφάσμα με 
άλλες διεθνώς δεσμευτικές αποφάσεις και πράξεις που δεν μπορεί να αγνοηθούν.

Τέλος, υποβάλλεται πρόταση προκειμένου να υπογραμμιστεί ο ουσιώδης ρόλος των ΕΡΑ για 
την προστασία και προαγωγή του σύννομου περιεχομένου στα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

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:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/65/ΕΚ 
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της 11ης Δεκεμβρίου 2007, τη λεγόμενη 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, 
πραγματοποιήθηκε μια αναθεώρηση με 
στόχο να διασφαλιστούν άριστες 
συνθήκες ανταγωνιστικότητας και 
ασφάλειας δικαίου για την τεχνολογία 
των πληροφοριών και τις επιχειρήσεις και 
υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας στην ΕΕ 
καθώς και να προστατευτεί η πολιτιστική 
και γλωσσική ποικιλομορφία· στο πλαίσιο 
αυτό, το δίκαιο και ισόρροπο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί ένα 
ζωτικής σημασίας πυλώνα για ολόκληρο 
τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της τις απόψεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των φορέων των 
επιχειρήσεων και των παρόχων 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέτρων 
κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας μέσω της 
πραγματοποίησης αποτελεσματικών 
διαβουλεύσεων με στόχο τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και της αναλογικότητας. 
Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει λεπτομερή 
έγγραφα όσον αφορά τη διαβούλευση, 
αναπτύσσοντας τις διάφορες 
προτεινόμενες δράσεις, πρέπει δε να 
παρέχεται στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εύλογος χρόνος για να απαντήσουν. Η 
Επιτροπή αφού εξετάσει τις απαντήσεις, 
πρέπει να αιτιολογεί τη σχετική απόφασή 
της με μια δήλωση μετά τη διαβούλευση, 
η οποία θα περιγράφει τον τρόπο με τον 
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οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι απαντήσεις 
αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες οι αποφάσεις σε κοινοτικό επίπεδο να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ΕΡΑ, 
των φορέων των επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων· οι 
αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι διαφανείς και ανάλογες προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι ραδιοσυχνότητες θεωρούνται 
σπάνιος δημόσιος πόρος με σημαντική 
δημόσια και αγοραία αξία. Η 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
δυνατή διαχείριση του ραδιοφάσματος, 
από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη, καθώς και η 
σταδιακή άρση των εμποδίων στην 
αποδοτική του χρήση είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον.

(16) Οι ραδιοσυχνότητες θεωρούνται 
σπάνιος δημόσιος πόρος με σημαντική 
δημόσια και αγοραία αξία, ο οποίος έχει 
ζωτική σημασία για την εκπλήρωση 
ορισμένων γενικού συμφέροντος στόχων 
της δημόσιας πολιτικής. Το ραδιοφάσμα 
πρέπει συνεπώς να υπόκειται σε 
αποτελεσματική και αποδοτική 
διαχείριση λαμβανομένου δεόντως υπόψη 
του δημοσίου συμφέροντος, από 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
άποψη, τα δε εμπόδια στην αποδοτική του 
χρήση πρέπει σταδιακά να καταργηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν πράγματι δημόσιο πόρο και δεν μπορεί να θεωρούνται ατομική 
ιδιοκτησία κανενός. Ωστόσο, η αποδοτικότητά του δεν πρέπει και δεν μπορεί να υποβιβαστεί σε 
απλά κριτήρια της αγοράς.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της αποφυγής 
επιβλαβών παρεμβολών. Η βασική αυτή 
έννοια των επιβλαβών παρεμβολών πρέπει 
επομένως να οριστεί κατάλληλα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ρυθμιστική παρέμβαση 
περιορίζεται στον βαθμό που είναι 
απαραίτητος για την αποτροπή αυτών των 
παρεμβολών.

(17) Η διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της αποφυγής 
επιβλαβών παρεμβολών. Η βασική αυτή 
έννοια των επιβλαβών παρεμβολών πρέπει 
επομένως να οριστεί κατάλληλα,
λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνώς 
συμφωνηθέντα σχέδια ραδιοσυχνοτήτων,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ρυθμιστική 
παρέμβαση περιορίζεται στον βαθμό που 
είναι απαραίτητος για την αποτροπή αυτών 
των παρεμβολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα των παρεμβολών αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους ύπαρξης εθνικών 
και διεθνών σχεδίων συχνότητας. Δεδομένου ότι οι συχνότητες υπερβαίνουν τα σύνορα της ΕΕ, 
είναι απαραίτητη η τήρηση διεθνώς δεσμευτικών συμφωνιών για την αποφυγή παρεμβολών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 
επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Όπου είναι 
απαραίτητο και αναλογικό, πρέπει να 
επιτρέπονται εξαιρέσεις στην αρχή της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία, 
όπου απαιτείται η παροχή συγκεκριμένης 
υπηρεσίας για την κάλυψη σαφώς 
προσδιορισμένων στόχων γενικού 

(22) Οι χρήστες του ραδιοφάσματος 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που 
επιθυμούν να προσφέρουν μέσω του 
ραδιοφάσματος με την επιφύλαξη 
μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή 
με κεκτημένα δικαιώματα. Όπου είναι 
απαραίτητο και αναλογικό εξάλλου, η 
χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί επίσης 
να εκχωρείται ρητώς για την παροχή 
συγκεκριμένης υπηρεσίας ή μέσω 
συγκεκριμένης τεχνολογίας για την 
κάλυψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων 
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συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, 
η ανάγκη προαγωγής της κοινωνικής, 
περιφερειακής και εδαφικής συνοχής, ή η 
αποφυγή μη αποδοτικής χρήσης 
ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και τη πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων 
που είναι απαραίτητες για την προστασία 
της ασφάλειας της ζωής, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αποκλειστική 
χρήση ορισμένων υπηρεσιών, αλλά 
συνιστούν παραχώρηση προτεραιότητας 
ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 
ίδια ζώνη και άλλες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες, στο βαθμό του δυνατού. Για 
να μπορεί ο κάτοχος της άδειας να επιλέγει 
ελεύθερα τα πλέον αποδοτικά μέσα για τη 
μεταφορά του περιεχομένου των 
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει στις άδειες 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να μην υπάγεται 
σε κανονιστική ρύθμιση το περιεχόμενο.

γενικού συμφέροντος, όπως η ασφάλεια 
της ζωής, η ανάγκη προαγωγής της 
κοινωνικής, περιφερειακής και εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή μη αποδοτικής 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν και την προαγωγή στόχων 
πολιτικής που αφορούν τον πολιτισμό και 
τα μέσα επικοινωνίας όπως της 
πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και τη πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία, σε συμμόρφωση με την 
κοινοτική νομοθεσία. Εκτός περιπτώσεων 
που είναι απαραίτητες για την προστασία 
της ασφάλειας της ζωής, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αποκλειστική 
χρήση ορισμένων υπηρεσιών, αλλά 
συνιστούν παραχώρηση προτεραιότητας 
ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 
ίδια ζώνη και άλλες υπηρεσίες ή 
τεχνολογίες, στο βαθμό του δυνατού. Για 
να μπορεί ο κάτοχος της άδειας να επιλέγει 
ελεύθερα τα πλέον αποδοτικά μέσα για τη 
μεταφορά του περιεχομένου των 
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει στις άδειες 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να μην υπάγεται 
σε κανονιστική ρύθμιση το περιεχόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα κατά πόσο οι ραδιοσυχνότητες μπορούν να χορηγούνται κατά τρόπο ουδέτερο ως 
προς την υπηρεσία πρέπει να εξαρτάται από μια εύλογη στάθμιση δημοσίου συμφέροντος και 
εμπορικής αξίας. Στην πράξη, η Επιτροπή υιοθετεί την προσέγγιση αυτή π.χ. στην ανακοίνωσή 
της για το ψηφιακό μέρισμα, στην οποία προτείνει την υπαγωγή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε 
συγκεκριμένες (υπό) ζώνες φάσματος.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο καθορισμός του πεδίου (23) Ο καθορισμός του πεδίου 
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εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης που αφορά την προαγωγή της 
γλωσσικής και πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των 
μέσων επικοινωνίας εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα 
με την οικεία εθνική νομοθεσία.

εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης που αφορά την προαγωγή 
στόχων πολιτικής για τον πολιτισμό και 
τα μέσα επικοινωνίας όπως της 
γλωσσικής και πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των 
μέσων επικοινωνίας εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα 
με την οικεία εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας πλαίσιο 2002/21/ΕΚ αναγνωρίζει στην ουσία ότι "η 
πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα και η κανονική ρύθμιση του περιεχομένου ακολουθούν 
στόχους γενικού ενδιαφέροντος, όπως η ελευθερία της έκφρασης, ο πλουραλισμός των μέσων 
ενημέρωσης, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η κοινωνική ένταξη, η προστασία του 
καταναλωτή και η προστασία των ανηλίκων". Η απλή αναφορά στην "προαγωγή της γλωσσικής 
και πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας" είναι πολύ 
στενή καθόσον δεν καλύπτει όλους τους στόχους γενικού ενδιαφέροντος που επιδιώκουν οι 
πολιτικές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η εισαγωγή των απαιτήσεων της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και 
την τεχνολογία στις αποφάσεις εκχώρησης 
και κατανομής, μαζί με την αυξημένη 
πιθανότητα μεταφοράς δικαιωμάτων 
μεταξύ επιχειρήσεων, αναμένεται ότι θα 
αυξήσουν την ελευθερία και τους τρόπους 
διανομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
περιεχομένου και υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
στο κοινό, διευκολύνοντας έτσι την 
επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος. 
Κατά συνέπεια, ορισμένες υποχρεώσεις 
γενικού συμφέροντος που επιβάλλονται σε 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την διανομή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας μπορούν να επιτευχθούν σε 

(49) Η εισαγωγή των απαιτήσεων της 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία και 
την τεχνολογία στις αποφάσεις εκχώρησης 
και κατανομής, μαζί με την αυξημένη 
πιθανότητα μεταφοράς δικαιωμάτων 
μεταξύ επιχειρήσεων, αναμένεται ότι θα 
αυξήσουν την ελευθερία και τους τρόπους 
διανομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
περιεχομένου και υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
στο κοινό, διευκολύνοντας έτσι την 
επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος. 
Ωστόσο, ορισμένες υποχρεώσεις γενικού 
συμφέροντος που επιβάλλονται σε 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την διανομή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας μπορούν να απαιτούν 
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μεγαλύτερο βαθμό χωρίς την ανάγκη 
χορήγησης μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοφάσματος. Οι χρήσεις 
συγκεκριμένων κριτηρίων για την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος σε 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς θα 
αιτιολογούνταν μόνο εφόσον τούτο είναι 
ουσιώδες για την κάλυψη συγκεκριμένου 
στόχου γενικού συμφέροντος που ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία. Οι διαδικασίες που 
συνδέονται με την επίτευξη στόχων 
γενικού συμφέροντος πρέπει να είναι σε 
κάθε περίπτωση διαφανείς, αντικειμενικές, 
αναλογικές και αμερόληπτες.

χρήσεις συγκεκριμένων κριτηρίων για την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος όταν αυτό 
φαίνεται ότι είναι ουσιώδες για την 
κάλυψη συγκεκριμένου στόχου γενικού 
συμφέροντος που ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία. Οι διαδικασίες που συνδέονται 
με την επίτευξη στόχων γενικού 
συμφέροντος πρέπει να είναι σε κάθε 
περίπτωση διαφανείς, αντικειμενικές, 
αναλογικές και αμερόληπτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ της αιτιολογικής σκέψη 49 και της αιτιολογικής σκέψης 23 ή του
άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας για την αδειοδότηση. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η 
ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι που αφορούν την πολιτική για τον πολιτισμό και τα 
μέσα επικοινωνίας του εθνικού δικαίου. Η αρχική διατύπωση είναι συνεπώς πιο περιοριστική 
από εκείνη του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας για την αδειοδότηση όσον αφορά τη 
χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Για την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης, κανένας χρήστης 
ραδιοφάσματος δεν πρέπει να εξαιρείται 
από την υποχρέωση να καταβάλει τα 
συνήθη τέλη ή επιβαρύνσεις που 
ορίζονται για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος.

(50) Κάθε ολική ή μερική εξαίρεση από 
την υποχρέωση καταβολής τελών ή 
επιβαρύνσεων που ορίζονται για τη χρήση
του ραδιοφάσματος πρέπει να είναι 
αντικειμενική και διαφανής και να
βασίζεται στην ύπαρξη άλλων 
υποχρεώσεων γενικού συμφέροντος που 
θεσπίζονται στο εθνικό δίκαιο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να εισαγάγουν συστήματα στο 
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πλαίσιο των οποίων η υποχρέωση καταβολής τελών χρήση αντικαθίστανται από μια υποχρέωση 
εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων γενικού συμφέροντος. Τα συστήματα αυτά είναι συνήθη 
όσον αφορά τις επίγειες συχνότητες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης όταν εξυπηρετούν τους 
στόχους της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(59) Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. Τα εν 
λόγω μέτρα εφαρμογής δεν πρέπει να 
θίγουν τους στόχους της πολιτικής στον 
τομέα του πολιτισμού και των μέσων 
επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
οδηγίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διασφάλιση είναι ουσιώδης ενόψει των εκτεταμένων αρμοδιοτήτων εφαρμογής 
που έχουν μεταβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως εκείνων των άρθρων 9γ και 19 
της οδηγίας πλαίσιο, του άρθρου 6 της οδηγίας για την πρόσβαση και του άρθρου 6α της 
οδηγίας για τη αδειοδότηση.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60α) Οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη το 
έργο των διεθνών και περιφερειακών 
οργανισμών στο πλαίσιο της διαχείρισης
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του ραδιοφάσματος, όπως η Διεθνής 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) και η 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων 
των Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT),
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική διαχείριση και εναρμόνιση της 
χρήσης του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη 
την Κοινότητα. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή αναγνωρίζουν κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το 
περιεχόμενο των διεθνών συμφωνιών που 
έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τους κανονισμούς της ITU για τις 
ραδιοσυχνότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη δεν είναι μια νήσος. Η σημασία της ITU για τη θέσπιση διεθνώς δεσμευτικών 
ρυθμίσεων για την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος και της θέσης σε τροχιά βάσει 
αποτελεσματικής, ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Ο 
δεσμευτικός χαρακτήρας των κανόνων της ITU (τόσο για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και για 
τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην ITU) και η συμβατότητα της οδηγίας με αυτούς πρέπει να 
ρυθμιστεί σαφώς..

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 - στοιχείο ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς.’

(ιθ) "επιβλαβείς παρεμβολές": οι 
παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή 
άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή οι οποίες, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν 
σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα 
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή 
υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς 
κανονισμούς και τα διεθνώς 
συμφωνηθέντα σχέδια ραδιοσυχνοτήτων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων των παρεμβολών μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών και 
αμφίδρομων (λήψη και μετάδοση) υπηρεσιών, είναι ουσιώδες να παρέχεται στις ψηφιακές 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών, σύμφωνα με τα διεθνώς 
συμφωνημένα σχέδια ραδιοσυχνότητας, και ειδικότερα το σχέδιο της Γενεύης της ΙΤU (GE-06). 
Ο ορισμός των "επιβλαβών παρεμβολών" πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8 - στοιχείο ε)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) κατευθυνόμενες από την αρχή ότι 
οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση 
να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν κάθε 
έννομο περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν 
κάθε έννομη εφαρμογή ή/και υπηρεσία της 
επιλογής τους.

‘ζ) κατευθυνόμενες από την αρχή ότι 
οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση 
να έχουν πρόσβαση σε κάθε έννομο 
περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν κάθε 
έννομη εφαρμογή ή/και υπηρεσία της 
επιλογής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε διανομή προκαλεί σύγχυση καθόσον μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που 
δημιουργεί την εντύπωση ότι η διάταξη της οδηγίας δημιουργεί ένα νέο δικαίωμα των χρηστών 
να ανακοινώνουν δημοσίως νόμιμο περιεχόμενο, δικαίωμα το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο ή σε ένα τρίτο 
εξουσιοδοτηθέν από αυτόν μέρος.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8 - στοιχείο ε α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) διασφαλίζοντας τη συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν 
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δίκτυα και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για την προστασία και 
προαγωγή νόμιμου περιεχομένου στα 
δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προαγωγή και προστασία του νόμιμου περιεχομένου στα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει, προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να υπαχθεί στις αρμοδιότητες των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για συμμόρφωση με υποχρέωση 
ουδετερότητας ως προς την υπηρεσία., 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β παρακάτω.

(δ) για συμμόρφωση με τους περιορισμούς 
κάθε άλλης υπηρεσίας σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 παρακάτω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στο άρθρο 9, παράγραφος 3, στοιχείο δ) είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διευκρινιστεί η σημασία της διατύπωσης η οποία ως έχει είναι δυσνόητη. Τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, στο πλαίσιο των πολιτικών για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας πρέπει να έχουν την εξουσία να διαθέτουν επαρκείς ραδιοσυχνότητες για 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και να περιορίζουν για το σκοπό αυτό τις αρχές της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο δεύτερο εδάφιο ή στα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4. Εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο δεύτερο εδάφιο ή στα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος υπηρεσιών 
ηλεκτρικών επικοινωνιών μπορεί να 
παρέχεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
που είναι ανοικτές στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να προβλέπουν αναλογικούς και 
αμερόληπτους περιορισμούς για τους 
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος σε 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως η ασφάλεια της ζωής, η προαγωγή 
της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή αναποτελεσματικής 
χρήσης ραδιοφάσματος, ή, όπως ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση με 
το κοινοτικό δίκαιο, να προαχθεί η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας.

Περιορισμοί που επιβάλλουν την παροχή 
μιας υπηρεσίας σε συγκριμένη ζώνη 
αιτιολογούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί 
η κάλυψη στόχου γενικού συμφέροντος σε 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως η ασφάλεια της ζωής, η προαγωγή 
της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής 
συνοχής, ή η αποφυγή αναποτελεσματικής 
χρήσης ραδιοφάσματος, ή, όπως ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση με 
το κοινοτικό δίκαιο, να προαχθούν στόχοι 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας όπως η πολιτιστική και 
γλωσσική ποικιλομορφία και η 
πολυμορφία στα μέσα επικοινωνίας.

Περιορισμός που απαγορεύει την παροχή 
κάθε άλλης υπηρεσίας σε συγκεκριμένη 
ζώνη μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου 
τούτο αιτιολογείται από την ανάγκη 
προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια 
της ζωής.

Περιορισμός που απαγορεύει την παροχή 
κάθε άλλης υπηρεσίας σε συγκεκριμένη 
ζώνη μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου 
τούτο αιτιολογείται από την ανάγκη 
προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια 
της ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή αναφορά στην προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της 
πολυμορφίας στα μέσα επικοινωνίας είναι υπερβολικά στενή και δεν καλύπτει όλους τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που επιδιώκουν οι πολιτικές στον τομέα των οπτικοακουστικών 
μέσων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 9
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
ορίζουν το πεδίο εφαρμογής, τη φύση και 
τη διάρκεια των περιορισμών που 
αποσκοπούν στην προαγωγή των στόχων 
της πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού 
και των μέσων επικοινωνίας όπως η 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο άρθρο 9 παράγραφος 5α, βασίζεται στη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 
23 της τροποποιητικής οδηγίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή· ωστόσο, ενόψει της 
σημασίας της ρήτρας αυτής, είναι απαραίτητο αυτή να τροποποιηθεί και να της δοθεί πλήρης 
νομική ισχύς με την ενσωμάτωσή της στο ίδιο το κείμενο της οδηγίας πλαίσιο. Τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους στο πλαίσιο των πολιτικών για τον πολιτισμό και τα μέσα 
επικοινωνίας πρέπει να έχουν την εξουσία διάθεσης επαρκών ραδιοσυχνοτήτων στις 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και να περιορίζουν για το σκοπό αυτό τις αρχές της ουδετερότητας 
ως προς την υπηρεσία και την τεχνολογική ουδετερότητα.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9β - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ωστόσο, όταν η μεταβίβαση ή η 
χρονομίσθωση αυτή αφορούν συχνότητες 
που έχουν διατεθεί βάσει ενός 
περιορισμού προκειμένου να διασφαλιστεί 
η εκπλήρωση ενός στόχου γενικού 
συμφέροντος όπως προβλέπεται στο 
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άρθρο 9 παράγραφος 4, απαιτείται η 
προηγούμενη συγκατάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής. Ενδεχομένως τα 
κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν την άδεια ή τη γνώμη της 
εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόψει της αρμοδιότητας των κρατών μελών να εισαγάγουν συγκεκριμένους περιορισμούς στην 
ουδετερότητα ως προς την υπηρεσία, είναι λογική η θέσπιση ορισμένων περιορισμών στη 
μεταβίβαση των συχνοτήτων αυτών ή στο "εμπόριο ραδιοφάσματος". Αυτό είναι απολύτως 
προφανές στην περίπτωση των περιορισμών με βάση τις πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού 
και των μέσων επικοινωνίας. Εάν, ωστόσο, το εμπόριο ραδιοφάσματος επιτρέπεται στον τομέα 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν την εξουσία να θεσπίζουν κατάλληλες εγγυήσεις 
προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν θίγονται οι στόχοι της πολιτικής τους στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9γ - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή 
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση του 
πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης αυτών των αρχών σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4, εκτός 
εκείνων που αποβλέπουν να εξασφαλίσουν 
την προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και πολυφωνίας στα μέσα 
επικοινωνίας.

(δ) την εισαγωγή εξαίρεσης στην αρχή 
της ουδετερότητας ως προς υπηρεσία ή
τεχνολογία, καθώς και την εναρμόνιση του 
πεδίου εφαρμογής και του χαρακτήρα κάθε 
εξαίρεσης αυτών των αρχών σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4, εκτός 
εκείνων που αποβλέπουν να εξασφαλίσουν 
την προαγωγή στόχων πολιτικής για τον 
πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας όπως 
η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία
και πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απλή αναφορά στην "προαγωγή πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και πολυφωνίας 
στα μέσα επικοινωνίας" είναι υπερβολικά στενή καθόσον δεν καλύπτει όλους τους στόχους 
γενικού συμφέροντος τους οποίους επιδιώκουν οι πολιτικές στον τομέα των οπτικοακουστικών 
μέσων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 10
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 9γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9γ α
1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις 
σχετικά με το ραδιοφάσμα σε τρίτες 
χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ΙΤU, που 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τυχόν δυσκολίες που 
ανακύπτουν, εκ του νόμου ή εκ των 
πραγμάτων, από ισχύουσες διεθνείς 
συμφωνίες ή συμφωνίες με τρίτες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ITU, σε σχέση 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά
αναφορές όσον αφορά τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 
στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και 
δύναται να προτείνει μέτρα με στόχο τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών 
και στόχων της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον αυτό απαιτείται. Ενδεχομένως, 
συμφωνούνται κοινοί στόχοι πολιτικής 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών 
σε επίπεδο Κοινότητας.
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο δεν θίγουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 
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Κοινότητας και των κρατών μελών στο 
πλαίσιο ισχυουσών διεθνών συμφωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη δεν είναι μια νήσος. Ο δεσμευτικός χαρακτήρας των κανόνων της ΙΤU (τόσο γοα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ όσο και για τρίτες χώρες που συμμετέχουν στην ΙΤU) και η συμβατότητα της 
οδηγίας με αυτούς πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
χρήσης του ραδιοφάσματος είναι σημαντικό οι φορείς λειτουργίας να συμμορφώνονται και να 
μπορούν να βασιστούν στις διαδικασίες συντονισμού σύμφωνα με τους διεθνώς δεσμευτικούς 
κανόνες και τις διαδικασίες της ΙΤU προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ένα δίκτυο ή ένα 
σύστημα μπορεί να συντονιστεί και να τεθεί σε λειτουργία επιτυχώς.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποφυγή σοβαρού κινδύνου
επιβλαβών παρεμβολών· 

(α) την αποφυγή κινδύνων επιβλαβών 
παρεμβολών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κίνδυνος "επιβλαβών παρεμβολών" είναι "σοβαρός κίνδυνος".

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 3
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 

5. Κάθε μεμονωμένο δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται για δέκα 
χρόνια ή περισσότερο και που δεν μπορεί 
να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί 
μεταξύ επιχειρήσεων όπως επιτρέπεται από 
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το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται 
ανά πενταετία και για πρώτη φορά πέντε 
έτη ύστερα από την χορήγησή του, σε 
ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 
της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση το 
πολύ πέντε έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

το άρθρο 9β της οδηγίας πλαίσιο, υπάγεται 
ανά δεκαετία και για πρώτη φορά δέκα 
έτη ύστερα από την χορήγησή του, σε 
ανασκόπηση υπό το φως των κριτηρίων 
της παραγράφου 1. Εάν τα κριτήρια για 
χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης δεν ισχύουν πλέον, το μεμονωμένο 
δικαίωμα χρήσης μεταβάλλεται σε γενική 
άδεια για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 
υποκείμενη σε προηγούμενη ειδοποίηση το 
πολύ δέκα έτη από την ολοκλήρωση της 
ανασκόπησης, ή καθίσταται ελεύθερα 
μεταβιβάσιμο ή χρονομισθώσιμο μεταξύ 
των επιχειρήσεων. Κατά τη λήψη της 
απόφασης αυτής, λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η ανάγκη πρόβλεψης μιας 
κατάλληλης περιόδου απόσβεσης της 
επένδυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλά νέα δίκτυα και υπηρεσίες, η απόσβεση της επένδυσης θα απαιτήσει χρονικό διάστημα 
που υπερβαίνει τα δέκα ή, σε κάθε περίπτωση, τα πέντε χρόνια. Συνήθως τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας επέρχονται σημαντικές ζημίες. Θα ήταν δυσανάλογο να θεσπιστεί μια άκαμπτη 
απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διεξάγουν ένα 
τυπικό έλεγχο όλων των αδειών για τις ραδιοσυχνότητες κάθε πέντε χρόνια .

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 5
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 6β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τεχνικό μέτρο εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 1 
στοιχείο στ) μπορεί να προβλέπει την 
διατύπωση προτάσεων από την Αρχή για 
την επιλογή επιχειρήσεων στις οποίες 
πρόκειται να χορηγηθούν μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού [..].

1. Όταν δεσπόζει ο διασυνοριακός 
χαρακτήρας μιας υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και με την 
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών για την προαγωγή των 
στόχων της πολιτικής στους τομείς του 
πολιτισμού και των μέσω επικοινωνίας 
όπως η πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλομορφία και η πολυφωνία των 
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μέσων επικοινωνίας, το τεχνικό μέτρο 
εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 6α 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) μπορεί να 
προβλέπει την διατύπωση προτάσεων από 
την Αρχή για την επιλογή επιχειρήσεων 
στις οποίες πρόκειται να χορηγηθούν 
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 του κανονισμού [..].

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών στους τομείς της 
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας και ειδικότερα όσον αφορά τις 
ραδιοσυχνότητες που διατίθενται στις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν υπονομεύονται από νέες συγκεντρωτικές 
διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙΙ
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών 
χρήσης για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων·

(δ) η μέθοδος καθορισμού τελών 
χρήσης για το δικαίωμα χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων, με την επιφύλαξη των 
συστημάτων που ορίζονται από τα κράτη 
μέλη στα οποία η υποχρέωση καταβολής 
τελών χρήσης αντικαθίστανται από την
υποχρέωση εκπλήρωσης συγκεκριμένων 
στόχων γενικού συμφέροντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να εισαγάγουν συστήματα στο 
πλαίσιο των οποίων η υποχρέωση καταβολής τελών χρήση αντικαθίστανται από την υποχρέωση 
εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων γενικού συμφέροντος. Τα συστήματα αυτά είναι συνήθη 
όσον αφορά τις επίγειες συχνότητες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, όταν εξυπηρετούν τους 
στόχους της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.
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