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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Σεπτεµβρίου 2002
σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία
πλαίσιο) (3) και τέσσερις ειδικές οδηγίες: την οδηγία 2002/
20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (4), την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους
(οδηγία για την πρόσβαση) (5), την οδηγία 2002/22/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (6), και
την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, περί επεξεργασίας
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (7).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου
1990 σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/64/EΚ (2), έχει επανειληµµένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό. Επειδή πρόκειται να γίνουν
και άλλες τροποποιήσεις, οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να αναδιατυπωθούν ώστε να γίνουν πιο σαφείς.

(2)

Το άρθρο 86 της συνθήκης αναθέτει στην Επιτροπή το
καθήκον να διασφαλίζει, ότι στην περίπτωση δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων µε ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα, τα κράτη µέλη θα συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις του κοινοτικού δικαίου. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 86 η Επιτροπή µπορεί να προσδιορίσει και να
διευκρινίσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο
αυτό και στο πλαίσιο αυτό να καθορίσει τους όρους οι
οποίοι είναι απαραίτητοι για να µπορέσει η Επιτροπή να
εκπληρώσει αποτελεσµατικά το καθήκον της εποπτείας που
προβλέπεται για αυτήν από την εν λόγω παράγραφο.

(3)

Η οδηγία 90/388/EΟΚ υποχρέωσε τα κράτη µέλη να
καταργήσουν τα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώµατα για την
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αρχικά για άλλες
υπηρεσίες εκτός από τη φωνητική τηλεφωνία, τις δορυφορικές υπηρεσίες και την κινητή ραδιοεπικοινωνία και κατόπιν
σταδιακά θέσπισε τον πλήρη ανταγωνισµό στην αγορά τηλεπικοινωνιών.

(4)

Έχουν εκδοθεί και άλλες οδηγίες σύµφωνα µε το άρθρο 95
της συνθήκης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε κύριο στόχο τη δηµιουργία µιας εσωτερικής
αγοράς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της
δηµιουργίας παροχής ανοικτού δικτύου και παροχής καθολικής υπηρεσίας σε ένα περιβάλλον ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών. Οι οδηγίες αυτές καταργούνται από την
25η Ιουλίου 2003 όταν εφαρµοστεί το νέο κανονιστικό
πλαίσιο των δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(5)

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
αποτελείται από µια γενική οδηγία, την οδηγία 2002/21/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
7ης Μαΐου 2002 σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για

(1) ΕΕ L 192 της 24.7.1990, σ. 10.
(2) ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 39.

(6)

Λόγω των εξελίξεων που σηµάδεψαν τη διαδικασία απελευθέρωσης και το σταδιακό άνοιγµα των τηλεπικοινωνιακών
αγορών στην Ευρώπη από το 1990, µερικοί ορισµοί που
χρησιµοποιήθηκαν στην οδηγία 90/388/ΕΟΚ και τις τροποποιητικές πράξεις της πρέπει να προσαρµοσθούν προκειµένου να αντανακλούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις
στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών ή να αντικατασταθούν προκειµένου να ληφθεί υπόψη το φαινόµενο της σύγκλισης που
χαρακτηρίζει προσφάτως τους τοµείς των τεχνολογιών
πληροφόρησης, των µέσων ενηµέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η διατύπωση ορισµένων διατάξεων θα πρέπει να διασαφηνιστεί στο µέτρο του δυνατού προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους και να ληφθούν υπόψη, όπου
χρειάζεται, οι σχετικές οδηγίες που εγκρίθηκαν βάσει του
άρθρου 95 της συνθήκης και η πείρα που αποκτήθηκε µέσω
της εφαρµογής της οδηγίας 90/388/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε.

(7)

Η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει τους όρους «υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και «δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» αντί των παλιών όρων «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» και «τηλεπικοινωνιακά δίκτυα». Αυτοί οι νέοι ορισµοί
είναι απαραίτητοι προκειµένου να ληφθεί υπόψη το φαινόµενο της σύγκλισης µε το να ενσωµατωθούν σε έναν και
µόνο ορισµό όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή/και τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά
σηµάτων µε χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή
άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου (π.χ. σταθερά, ασύρµατα,
καλωδιακή τηλεόραση, δορυφορικά δίκτυα). Εποµένως, η
εκποµπή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων
πρέπει να αναγνωρισθεί ως υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται για την εν λόγω

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.
ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
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είτε των κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις είτε του τρόπου µε τον οποίο έχουν κατανεµηθεί οι µετοχές. Για το λόγο
αυτό, στις περιπτώσεις που κράτη µέλη ελέγχουν τους
κάθετα διαρθρωµένους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων, τα
οποία έχουν δηµιουργηθεί βάσει ειδικών ή αποκλειστικών
δικαιωµάτων, αυτά τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή
παράβαση των κανόνων περί ανταγωνισµού της συνθήκης, οι
φορείς αυτοί, όταν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην σχετική
αγορά, δεν θα κάνουν καµία διάκριση υπέρ των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να παρεµποδίζεται οποιαδήποτε διάκριση ανάµεσα στους κάθετα
διαρθρωµένους φορείς και στους ανταγωνιστές τους.

εκποµπή και µετάδοση πρέπει οµοίως να αναγνωρισθούν ως
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περαιτέρω, πρέπει να
γίνει σαφές ότι ο νέος ορισµός των δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών καλύπτει επίσης τα δίκτυα ινών που επιτρέπουν
στα τρίτα µέρη να µεταφέρουν σήµατα µέσω του δικού τους
εξοπλισµού µεταγωγής ή δροµολόγησης.

(8)

(9)

(10)

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει σαφές ότι τα κράτη µέλη
θα πρέπει να καταργήσουν (εάν δεν το έχουν ήδη κάνει) όλα
τα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώµατα για την εκµετάλλευση
όλων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όχι µόνο
αυτών που χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρέπει να διασφαλίσουν ότι
οι επιχειρήσεις δικαιούνται να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες
µε την επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 2002/19/ΕΚ,
2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ. Από τον ορισµό των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει επίσης
να συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται στα κράτη µέλη να περιορίσουν το δικαίωµα κάποιου φορέα να δηµιουργεί, να επεκτείνει ή/και να εκµεταλλεύεται καλωδιακά δίκτυα µε τον ισχυρισµό ότι τα δίκτυα αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
και για τη µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων. Ειδικότερα, τα ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα που ισοδυναµούν µε περιορισµό της χρήσης των δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για τη µετάδοση και τη διανοµή τηλεοπτικών
σηµάτων αντιβαίνουν στο άρθρο 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 (δικαίωµα εγκατάστασης) ή/και το
άρθρο 82 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ στο µέτρο που έχουν
ως αποτέλεσµα να επιτρέπουν σε επιχείρηση µε δεσπόζουσα
θέση να περιορίσει «την παραγωγή, διάθεση ή τεχνολογική
ανάπτυξη επί ζηµία των καταναλωτών». Αυτό βέβαια µε την
επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που έχουν θεσπίσει τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα
σύµφωνα µε την οδηγία 89/552/EΟΚ του Συµβουλίου, της
3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), που
διέπει την διανοµή των οπτικοακουστικών προγραµµάτων
που προορίζονται για το ευρύ κοινό.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας τα κράτη µέλη
δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτούν την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και την εγκατάσταση και
τη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τη
χορήγηση κάποιας άδειας αλλά από καθεστώς γενικής άδειας
Αυτό άλλωστε προβλέπει η οδηγία 2002/20/ΕΚ, σύµφωνα
µε την οποία οι υπηρεσίες ή τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να παρέχονται βάσει γενικής άδειας και όχι
βάσει κάποιας άδειας. Όποιος νοµίζει ότι αδικείται θα πρέπει
να έχει το δικαίωµα να προσβάλει µια απόφαση που τον
εµποδίζει να παρέχει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενώπιον ανεξάρτητου οργάνου και τελικά ενώπιον
δικαστηρίου. Αποτελεί θεµελιώδη αρχή του κοινοτικού
δικαίου ότι το άτοµο δικαιούται αποτελεσµατική δικαστική
προστασία όταν ένα κρατικό µέτρο θίγει τα δικαιώµατά του
που προβλέπονται από τις διατάξεις οδηγίας.
Οι δηµόσιες αρχές µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τη
συµπεριφορά των δηµόσιων επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα

(1) ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.
(2) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60.
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(11)

Επίσης, η παρούσα οδηγία πρέπει εποµένως να διασαφηνίσει
την αρχή που απορρέει από την οδηγία 96/2/EΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1996, για την τροποποίηση
της οδηγίας 90/388/ΕΚ όσον αφορά τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες (3), προβλέποντας ότι τα κράτη µέλη δεν
θα πρέπει να χορηγούν αποκλειστικά και ειδικά δικαιώµατα
για τη χρήση ραδιοφωνικών συχνοτήτων και ότι τα δικαιώµατα για τη χρήση των εν λόγω συχνοτήτων πρέπει να χορηγούνται βάσει αντικειµενικών, αµερόληπτων και διαφανών
διαδικασιών. Αυτό πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη των
ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών που θεσπίζουν τα κράτη
µέλη για να χορηγήσουν ανάλογα δικαιώµατα σε φορείς
παροχής υπηρεσιών µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου προκειµένου να επιδιωχθούν στόχοι γενικού συµφέροντος σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

(12)

Κάθε εθνικό καθεστώς σύµφωνα µε την οδηγία 2002/22/ΕΚ,
που χρησιµοποιείται για τον επιµερισµό του καθαρού
κόστους της παροχής των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας
πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια και πρέπει να συνάδει µε τις αρχές της αναλογικότητας και της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς.
Η ελάχιστη δυνατή στρέβλωση της αγοράς σηµαίνει ότι οι
εισφορές πρέπει να εισπράττονται µε τρόπο που, στο µέτρο
του δυνατού, να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις του δηµοσιονοµικού βάρους που επιβάλλεται στους τελικούς χρήστες,
για παράδειγµα µε την όσο το δυνατόν ευρύτερη κατανοµή
των εισφορών.

(13)

Όπου τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν
από τις διεθνείς συµβάσεις για την ίδρυση των διεθνών
δορυφορικών οργανισµών δεν είναι συµβιβάσιµες µε τους
κανόνες περί ανταγωνισµού της συνθήκης, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να λαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 307 της
συνθήκης ΕΚ, όλα τα δέοντα µέτρα για την εξάλειψη αυτών
των περιπτώσεων ασυµβίβαστου. Η παρούσα οδηγία πρέπει
να διευκρινίσει την υποχρέωση αυτή, διότι το άρθρο 3 της
οδηγίας 94/46/EΚ (4) απαιτούσε απλώς από τα κράτη µέλη
να «κοινοποιούν στην Επιτροπή» τις πληροφορίες που κατείχαν σχετικά µε τις περιπτώσεις ασυµβίβαστου. Το άρθρο 7
της παρούσας οδηγίας πρέπει να διευκρινίσει την υποχρέωση
των κρατών µελών όσον αφορά την κατάργηση όλων των
περιορισµών που ενδέχεται να ισχύουν ακόµη λόγω αυτών
των διεθνών συµβάσεων.

(3) ΕΕ L 20 της 26.1.1996, σ. 59.
(4) ΕΕ L 268 της 19.10.1994, σ. 15.
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(15)

(16)

(17)
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παρούσα οδηγία πρέπει να διατηρήσει την υποχρέωση που
έχει επιβληθεί στα κράτη µέλη από την οδηγία 1999/64/EΚ,
ήτοι την εξασφάλιση του νοµικού διαχωρισµού της παροχής
δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την
παροχή δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης που ανήκουν στον
ίδιο δεσπόζοντα φορέα παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη
των υποχρεώσεων των κρατών µελών αναφορικά µε τις προθεσµίες, όπως καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, µέρος Β, εντός
των οποίων τα κράτη µέλη πρέπει να συµµορφωθούν µε τις
προηγούµενες οδηγίες.
Τα κράτη µέλη πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή κάθε
πληροφορία που απαιτείται για να αποδειχθεί ότι η υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία εφαρµογής αντανακλά τις διευκρινίσεις που προβλέπονται σε αυτή την οδηγία σε σύγκριση
µε τις οδηγίες 90/388/ΕΟΚ, 94/46/ΕΚ, 95/51/ΕΚ (1), 96/2/
ΕΚ, 96/19/ΕΚ (2) και 1999/64/ΕΚ.
Ενόψει των προαναφεροµένων, η οδηγία 90/388/ΕΚ πρέπει
να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1. «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» τα συστήµατα µετάδοσης
και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης
και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε
χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (µεταγωγής δεδοµένων µέσω κυκλωµάτων
και πακετοµεταγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου)
και κινητών επίγειων δικτύων, των συστηµάτων ηλεκτρικών
καλωδίων, στο µέτρο που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση
σηµάτων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των µεταφερόµενων πληροφοριών·
2. «δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών» το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται εν όλω ή εν µέρει για την
παροχή δηµόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
3. «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αµοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν µέρει στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών µετάδοσης σε δίκτυα
που χρησιµοποιούνται από τον ραδιοτηλεοπτικό τοµέα αλλά
εξαιρουµένων των υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόµενο µεταδιδόµενο µε χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχοµένου· δεν περιλαµβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, οι οποίες
(1) ΕΕ L 256 της 26.10.1995, σ. 49.
(2) ΕΕ L 74 της 22.3.1996, σ. 13.
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δεν συνίστανται εν όλω ή εν µέρει στη µεταφορά σηµάτων σε
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
4. «διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό·
5. «αποκλειστικά δικαιώµατα» τα δικαιώµατα που χορηγεί ένα
κράτος µέλος σε µία και µόνο επιχείρηση µέσω νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός δεδοµένης γεωγραφικής
περιοχής·
6. «ειδικά δικαιώµατα» τα δικαιώµατα που χορηγεί το κράτος µέλος
σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων µέσω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, εντός δεδοµένης γεωγραφικής
περιοχής, οι οποίες:
α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον αριθµό
αυτών των επιχειρήσεων που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλάβουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαφορετική από αυτή
που προσδιορίζεται από αντικειµενικά, αναλογικά και αµερόληπτα κριτήρια, ή
β) παρέχουν σε επιχειρήσεις, όχι µε βάση τα παραπάνω κριτήρια,
νοµικά ή κανονιστικά πλεονεκτήµατα τα οποία επηρεάζουν
σηµαντικά την ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να παρέχουν
την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλάβουν την ίδια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά
όρους·
7. «δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθµών» το δίκτυο δύο ή περισσότερων επίγειων σταθµών οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε
δορυφόρο·
8. «δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης» κατά κύριο λόγο η οποιαδήποτε καλωδιακή υποδοµή που έχει δηµιουργηθεί πρωταρχικά για
την παράδοση ή διανοµή ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων στο
κοινό.

Άρθρο 2
Αποκλειστικά και ειδικά δικαιώµατα για δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
1. Τα κράτη µέλη δεν χορηγούν ή διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα για τη δηµιουργία ή/και τη λειτουργία
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή διαθέσιµων
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν σε κάθε επιχείρηση το δικαίωµα παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή εγκατάστασης ή επέκτασης ή λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε να µην επιβάλλονται ή να µη
διατηρούνται περιορισµοί όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχουν εγκαταστήσει οι φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µέσω υποδοµών που διαθέτουν τρίτοι ή
µέσω κοινών δικτύων, άλλων εγκαταστάσεων ή θέσεων, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ,
2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ.
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4.
Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε η γενική άδεια που έχει
χορηγηθεί σε µια επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την εγκατάσταση ή/και τη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και οι όροι χορήγησής της
να βασίζονται σε αντικειµενικά, αµερόληπτα, αναλογικά και διαφανή
κριτήρια.
5.
Οποιαδήποτε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε βάση τους
λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας
2002/20/ΕΚ, και εµποδίζει κάποια επιχείρηση να διαθέτει υπηρεσίες
ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
Όποιος πιστεύει ότι έχει αδικηθεί θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
προσβολής αυτής της απόφασης ενώπιον οργάνου, ανεξάρτητου
από τα εµπλεκόµενα µέρη, ή τελικά ενώπιον δικαστηρίου.
Άρθρο 3
Κάθετα διαρθρωµένες δηµόσιες επιχειρήσεις
Εκτός των απαιτήσεων που προβλέπονται από το άρθρο 2 παράγραφος 2 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 2002/21/
ΕΚ, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι κάθετα διαρθρωµένες δηµόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και οι οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση δεν κάνουν διακρίσεις
υπέρ των δικών τους δραστηριοτήτων.
Άρθρο 4
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οποίες παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αυτό θα
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό οποιασδήποτε
συνεισφοράς στο καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν οποιοδήποτε καθεστώς, από αυτά
που προβλέπει η παράγραφος 1, στην Επιτροπή.
Άρθρο 7
∆ορυφόροι
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να καταργηθεί οποιαδήποτε
ρυθµιστική διάκριση ή περιορισµός όσον αφορά την παροχή δυναµικού διαστηµικού τµήµατος σε οποιονδήποτε εγκεκριµένο φορέα
λειτουργίας δικτύου επίγειων δορυφορικών σταθµών και να επιτρέπεται εντός της επικράτειάς τους σε οποιονδήποτε φορέα παροχής
διαστηµικών υπηρεσιών να ελέγχει εάν το δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθµών που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση µε το διαστηµικό τµήµα του εν λόγω φορέα παροχής είναι σύµφωνο µε τους
δηµοσιευµένους όρους πρόσβασης στο δυναµικό διαστηµικού
τµήµατος του φορέα αυτού.
2. Τα κράτη µέλη τα οποία έχουν υπογράψει διεθνείς συµφωνίες
για τη δηµιουργία διεθνών δορυφορικών οργανισµών, όπου οι
συµβάσεις αυτές δεν είναι σύµφωνες µε τους κανόνες ανταγωνισµού
της συνθήκης ΕΚ, λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την
εξάλειψη αυτών των περιπτώσεων ασυµβίβαστου.

∆ικαιώµατα χρήσης συχνοτήτων
Με την επιφύλαξη των ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών που θέσπισαν τα κράτη µέλη για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης των
ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου προκειµένου να επιτευχθούν στόχοι
γενικού συµφέροντος σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο:
1. Τα κράτη µέλη δεν χορηγούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Η εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα
και αναλογικά κριτήρια.
Άρθρο 5
Υπηρεσίες καταλόγου
Τα κράτη µέλη φροντίζουν για την κατάργηση όλων των αποκλειστικών δικαιωµάτων ή/και ειδικών δικαιωµάτων όσον αφορά την
εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών καταλόγου στην επικράτειά
τους, στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο η δηµοσίευση καταλόγων
όσο και η παροχή πληροφοριών καταλόγου.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας
1.
Οποιοδήποτε εθνικό καθεστώς σύµφωνα µε την οδηγία
2002/22/ΕΚ που χρησιµοποιείται για τον επιµερισµό του καθαρού
κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας βασίζεται σε αντικειµενικά,
διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια και συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας και της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας επιβάλλονται εν όλω ή εν µέρει σε δηµόσιες επιχειρήσεις οι

Άρθρο 8
∆ίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης
1. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε καµία επιχείρηση εκµετάλλευσης δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να µην εκµεταλλεύεται το δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης χρησιµοποιώντας το
ίδιο νοµικό πρόσωπο µε αυτό που χρησιµοποιεί για το δηµόσιο
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις περιπτώσεις που η εν λόγω
επιχείρηση:
α) ελέγχεται από αυτό το κράτος µέλος ή διαθέτει ειδικά δικαιώµατα, και
β) κατέχει δεσπόζουσα θέση σε σηµαντικό τµήµα της κοινής
αγοράς όσον αφορά την παροχή δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και
γ) εκµεταλλεύεται ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης που
εγκατέστησε βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων στην
ίδια γεωγραφική περιοχή.
2. Ο όρος «διαθέσιµες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες» θεωρείται συνώνυµο του όρου «δηµόσιες υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας» που αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 1999/64/ΕΚ.
3. Τα κράτη µέλη που θεωρούν ότι υφίσταται επαρκής ανταγωνισµός όσον αφορά την παροχή υποδοµής και υπηρεσιών συνδροµητικής γραµµής πρέπει να ενηµερώνουν αναλόγως την Επιτροπή.
Στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνεται η λεπτοµερής περιγραφή
της διάρθρωσης της αγοράς. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου κατόπιν σχετικής αίτησης, αφού
ληφθεί υπόψη το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων να προστατεύουν τα επαγγελµατικά τους απόρρητα.
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4.
Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος,
αφού λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων, κατά
πόσο είναι δυνατό να καταργηθεί σε συγκεκριµένο κράτος µέλος η
υποχρέωση νοµικού διαχωρισµού.

Οι αναφορές στις καταργούµενες οδηγίες θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ.

5.
Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2004.

Άρθρο 11

Άρθρο 9
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 24 Ιουλίου 2003 τις πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε αυτή να επιβεβαιώσει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 12
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 10
Κατάργηση
Η οδηγία 90/388/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες που
αναφέρονται στο παράρτηµα I µέρος A, καταργείται από τις 25
Ιουλίου 2003, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών
µελών όσον αφορά την προθεσµία ενσωµάτωσης, που εµφαίνεται
στο παράρτηµα I µέρος B.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ A
Κατάλογος των οδηγιών που καταργούνται
Οδηγία 90/388/ΕΟΚ (ΕΕ L 192 της 24.7.1990, σ. 10)
Άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 94/46/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 19.1.1994, σ. 15)
Οδηγία 95/51/ΕΚ (ΕΕ L 256 της 26.10.1995, σ. 49)
Οδηγία 96/2/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 26.1.1996, σ. 59)
Οδηγία 96/19/ΕΚ (ΕΕ L 74 της 22.3.1996, σ. 13)
Οδηγία 1999/64/ΕΚ (ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 39)
ΜΕΡΟΣ B
Ηµεροµηνίες ενσωµάτωσης των παραπάνω οδηγιών
Οδηγία 90/388/ΕΟΚ: ηµεροµηνία ενσωµάτωσης :
Οδηγία 94/46/ΕΚ: ηµεροµηνία ενσωµάτωσης:
Οδηγία 95/51/ΕΚ: ηµεροµηνία ενσωµάτωσης:
Οδηγία 96/2/ΕΚ: ηµεροµηνία ενσωµάτωσης:
Οδηγία 96/19/ΕΚ: ηµεροµηνία ενσωµάτωσης:
Οδηγία 1999/64/ΕΚ: ηµεροµηνία ενσωµάτωσης:

31η ∆εκεµβρίου 1990
8η Αυγούστου 1995
1η Οκτωβρίου 1996
15η Νοεµβρίου 1996
11η Ιανουαρίου 1997
30ή Απριλίου 2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας αντιστοιχίας
Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 (ορισµοί)

Οδηγία 90/388/ΕΟΚ

Άρθρο 1

Άρθρο 2 (ανάκληση αποκλειστικών και ειδικών δικαιωµάτων)

Άρθρο 2

Άρθρο 3 (κάθετα διαρθρωµένες δηµόσιες επιχειρήσεις)

Άρθρο 3α σηµείο ii)

Άρθρο 4 (δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων)

Άρθρο 3β

Άρθρο 5 (υπηρεσίες καταλόγου)

Άρθρο 4β

Άρθρο 6 (υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας)

Άρθρο 4γ

Άρθρο 7 (δορυφόροι)

Άρθρο 3 της οδηγίας 94/46/ΕΚ

Άρθρο 8 (καλωδιακά δίκτυα)

Άρθρο 9
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