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ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2008 

γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαβνπιεύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 

ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

[θνηλνπνηεζείζα ππό ηνλ αξηζκό Δ(2008) 5925] 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

(2008/850/ΔΚ) 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ, 

Έρνληαο ππόςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο, 

ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο 

Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ [1], θαη ηδίσο ην άξζξν 19 παξάγξαθνο 1, 

Δθηηκώληαο ηα αθόινπζα: 

(1) ύκθσλα κε ην θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο νθείινπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
εζσηεξηθήο αγνξάο ζπλεξγαδόκελεο κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ Δπηηξνπή θαηά δηαθαλή 

ηξόπν, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε δηακόξθσζε ζπλεπώλ θαλνληζηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ε 

ζπλεπήο εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ πνπ απαξηίδνπλ ην θαλνληζηηθό πιαίζην. 

(2) Γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη νη απνθάζεηο ζε εζληθό επίπεδν δελ έρνπλ αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ εληαία αγνξά ή ζηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθνληαη από ην θαλνληζηηθό 

πιαίζην, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο νθείινπλ λα θνηλνπνηνύλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο 
άιιεο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ηα ζρέδηα κέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ. 

(3) Δπηπξόζζεηα, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο νθείινπλ λα ιάβνπλ ηελ έγθξηζε ηεο 
Δπηηξνπήο γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 δεύηεξν 

εδάθην ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη 

ζπλαθείο επθνιίεο, θαζώο θαη κε ηε δηαζύλδεζή ηνπο [2], ε νπνία είλαη ρσξηζηή 
δηαδηθαζία. 

(4) Η Δπηηξνπή ζα παξέρεη ζηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο πνπ ην επηζπκνύλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ θάζε ζρέδην κέηξνπ πξηλ από ηελ επίζεκε θνηλνπνίεζή ηνπ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ θαη ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 3 ηεο 
νδεγίαο 2002/19/ΔΚ. Δάλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 

2002/21/ΔΚ, ε Δπηηξνπή έρεη δειώζεη ζηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή όηη ζεσξεί όηη ην 
ζρέδην κέηξνπ ζα δεκηνπξγνύζε θξαγκνύο ζηελ εληαία αγνξά ή όηη έρεη ζνβαξέο 



ακθηβνιίεο γηα ηε ζπκβαηόηεηά ηνπ πξνο ην θνηλνηηθό δίθαην, πξέπεη λα δνζεί εγθαίξσο ε 

δπλαηόηεηα ζηελ ελ ιόγσ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηεο ζρεηηθά 
κε ηα δεηήκαηα πνπ επηζεκαίλνληαη από ηελ Δπηηξνπή. 

(5) Η νδεγία 2002/21/ΔΚ νξίδεη θάπνηεο δεζκεπηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7. 

(6) Γηα λα δηεπθνιπλζεί θαη λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηνπ κεραληζκνύ δηαβνύιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ θαη 

γηα ιόγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ε Δπηηξνπή ζέζπηζε ζαθείο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηηο 
δηαδηθαζηηθέο πηπρέο ησλ θνηλνπνηήζεσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 κε ηε ζύζηαζε 2003/561/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Ινπιίνπ 2003, γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο 
δηαβνπιεύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ [3]. Η ζύζηαζε 2003/561/ΔΚ πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί από ηελ παξνύζα ζύζηαζε γηα ηελ πεξαηηέξσ απινύζηεπζε θαη βειηίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο. 

(7) Πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε ζηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο 
ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ησλ ζρεδίσλ κέηξσλ θαη λα απμεζεί ε αζθάιεηα δηθαίνπ σο 

πξνο ηελ πιεξόηεηα κηαο θνηλνπνίεζεο, πξέπεη λα παξέρνληαη νξηζκέλεο ειάρηζηεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ζρέδην κέηξνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγείηαη νξζά. 

(8) Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε αλαγθαηόηεηα, αθελόο, δηαζθάιηζεο κηαο απνηειεζκαηηθήο 
αμηνιόγεζεο θαη, αθεηέξνπ, απινπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ζηνλ κέγηζην δπλαηό βαζκό. Από 

ηελ άπνςε απηή, ν κεραληζκόο θνηλνπνίεζεο δελ πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη πεξηηηό 
δηνηθεηηθό θόξην γηα ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο. Θα ήηαλ επίζεο ζθόπηκν λα 

δηεπθξηληζζνύλ νη δηαδηθαζηηθέο ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 3 

δεύηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ. 

(9) Γηα λα απινπνηεζεί ε εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ κέηξσλ πνπ θνηλνπνηνύληαη θαη λα 

επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία, ζα ήηαλ ζθόπηκν νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

έλα ηππνπνηεκέλν έληππν γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο. 

(10) Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνδνηηθόηεηα ηνπ κεραληζκνύ θνηλνπνίεζεο, λα απμεζεί 

ε αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο θαη 

λα δηαζθαιηζζεί ε έγθαηξε εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθώλ κέηξσλ, είλαη ζεκηηό νη 
θνηλνπνηήζεηο ησλ εζληθώλ θαλνληζηηθώλ αξρώλ κε αληηθείκελν αλαιύζεηο αγνξάο λα 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνπλ νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εληνπηδόκελσλ αδπλακηώλ ηεο αγνξάο. Δάλ ην ζρέδην κέηξνπ 

αθνξά κηα αληαγσληζηηθή αγνξά θαη ππάξρνπλ ήδε δηνξζσηηθά κέηξα ζε ζρέζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ε θνηλνπνίεζε ζα ζεσξείηαη πιήξεο κόλνλ πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο 
πξνηάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεώζεσλ. 

(11) ε γεληθέο γξακκέο, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζρεδίσλ κέηξσλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν δηνηθεηηθόο 
θόξηνο γηα ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θαη ηελ Δπηηξνπή. Ωζηόζν, ε θνηλνπνίεζε απηώλ 

ησλ θαηεγνξηώλ κέζσ ηεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνηήζεσο παξακέλεη δπλαηή. 

(12) Δάλ κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή πξνηίζεηαη λα άξεη ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζε 
ζρέζε κε αγνξέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύζηαζε 2007/879/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2007, αλαθνξηθά κε ζρεηηθέο αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηνλ 
ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, νη νπνίεο επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαλνληζηηθή ξύζκηζε, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ [4], ε θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ ζρεδίνπ κέηξνπ βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνύ εληύπνπ 
θνηλνπνίεζεο. 



(13) Δάλ κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δηελεξγήζεη επαλεμέηαζε κηαο αγνξάο ε νπνία 

δηαπηζηώζεθε όηη είλαη όλησο αληαγσληζηηθή ζε πξνεγνύκελε εμέηαζε θαη δηαπηζηώζεη εθ 
λένπ όηη ε ελ ιόγσ αγνξά είλαη όλησο αληαγσληζηηθή, ε θνηλνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη 

κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνύ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο. 

(14) Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ηξνπνπνηνύλ ζπρλά ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ 
επηβιεζέλησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε νη αιιαγέο ζε 

νηθνλνκηθνύο δείθηεο (όπσο εμνπιηζκόο, εξγαζία, πιεζσξηζκόο, θόζηνο θεθαιαίνπ, 
κηζζώκαηα αθηλήησλ θ.ιπ.) ή λα επηθαηξνπνηεζνύλ πξνβιέςεηο ή ππνζέζεηο. Οη αιιαγέο ή 

νη επηθαηξνπνηήζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κεηαβάιινπλ ηε θύζε ή ην γεληθό πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ (π.ρ. παξάηαζε ππνρξεώζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ, ζηνηρεία 
απαηηνύκελεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, πνζά ρξεκαηηθώλ πνηλώλ ή ρξόλνη παξάδνζεο) 

πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνύ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο. Μόλνλ νη νπζηώδεο 
κεηαβνιέο ζηε θύζε ή ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ αηζζεηό 

αληίθηππν ζηελ αγνξά (όπσο επίπεδα ηηκώλ, ηξνπνπνηήζεηο ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ή ησλ ηηκώλ, θαζνξηζκόο νκαιήο 

πησηηθήο πνξείαο) πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη κέζσ ηεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 

θνηλνπνίεζεο. 

(15) ε ζρέζε κε νξηζκέλεο αγνξέο (θαη εηδηθόηεξα, αγνξέο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ 

θιήζεσλ), νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα, 

όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε εμέηαζε, θαη λα επηζπκνύλ λα επηβάινπλ δηνξζσηηθά κέηξα ζε 
πεξηζζόηεξνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. λενεηζεξρόκελνπο ζηελ αγνξά) κε παξεκθεξή 

πειαηεία ή ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ κε θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ θαιύπηνληαη από 
πξνεγνύκελε εμέηαζε, ηα νπνία δελ δηαθέξνπλ νπζησδώο από ηα ζρέδηα κέηξσλ πνπ 

έρνπλ ήδε θνηλνπνηεζεί. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα κέηξσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο. 

(16) Έλα ζρέδην κέηξνπ πνπ θνηλνπνηήζεθε κέζσ ζπλνπηηθνύ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο δε ζα 

εγείξεη θαη’ αξρήλ παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ. 

(17) Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηα θνηλνπνηεκέλα ζρέδηα κέηξσλ 

θαη λα δηεπθνιπλζεί ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο 

αλαθνξηθά κε απηά, ηόζν ην ηππνπνηεκέλν όζν θαη ην ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κία πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θνηλνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ κέηξνπ. 

(18) Η νκάδα ησλ επξσπατθώλ ξπζκηζηηθώλ αξρώλ γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ απόθαζε 2002/627ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο [5] έρεη 

αλαγλσξίζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ ξπζκίζεσλ απηώλ. 

(19) Γηα λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, θαη 
ηδίσο γηα λα εμαζθαιηζζνύλ ζπλεπείο θαλνληζηηθέο πξαθηηθέο θαη ε ζπλεπήο εθαξκνγή ηεο 

ελ ιόγσ νδεγίαο, είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ κεραληζκό 
θνηλνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7. 

(20) Η επηηξνπή επηθνηλσληώλ δηαηύπσζε ηε γλώκε ηεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 

παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, 

ΤΝΙΣΑ: 

1. Οη όξνη πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ, θαζώο θαη ζηηο εηδηθέο νδεγίεο, 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ ίδηα έλλνηα ζηελ παξνύζα ζύζηαζε. Δπηπιένλ, σο: 

α) "ζύζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο" λνείηαη ε ζύζηαζε 2007/879/ΔΚ, θαη θάζε 
κεηαγελέζηεξε ζύζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο· 

β) "θνηλνπνίεζε" λνείηαη ε θνηλνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή, εθ κέξνπο κηαο εζληθήο 

θαλνληζηηθήο αξρήο, ελόο ζρεδίνπ κέηξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηεο 
νδεγίαο 2002/21/ΔΚ ή ε ππνβνιή αίηεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 



δεύηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ, ζπλνδεπόκελε από ην ηππνπνηεκέλν έληππν 

θνηλνπνίεζεο ή ην ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα 
ζύζηαζε (παξάξηεκα I θαη παξάξηεκα II). 

2. Οη θνηλνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε αίηεκα 

επηβεβαίσζεο ιήςεο. 

Σα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζα ζεσξείηαη όηη έρνπλ 

παξαιεθζεί από ηνλ απνδέθηε θαηά ηελ εκέξα ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

Οη θνηλνπνηήζεηο θαηαρσξίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ παξαιακβάλνληαη. 

3. Οη θνηλνπνηήζεηο αξρίδνπλ λα ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή 
ηηο θαηαρσξίδεη ("εκεξνκελία θαηαρώξηζεο"). Η εκεξνκελία θαηαρώξηζεο είλαη ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή παξαιακβάλεη κηα πιήξε θνηλνπνίεζε. 

Όιεο νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ελεκεξώλνληαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξηζεο ηεο 

θνηλνπνίεζεο, ην αληηθείκελν ηεο θνηλνπνίεζεο θαη θάζε δηθαηνινγεηηθό έγγξαθν πνπ έρεη 
παξαιεθζεί. 

4. Οη θνηλνπνηήζεηο ζπληάζζνληαη ζε νπνηαδήπνηε επίζεκε γιώζζα ηεο Κνηλόηεηαο. Σν 

ηππνπνηεκέλν έληππν θνηλνπνίεζεο (παξάξηεκα I) ή ην ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο 
(παξάξηεκα II) κπνξεί λα ζπκπιεξώλεηαη ζε επίζεκε γιώζζα δηαθνξεηηθή από εθείλε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρέδην κέηξνπ, έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαβνύιεπζε κε όιεο 

ηηο άιιεο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο. 

Οη παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ή νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηελ Δπηηξνπή 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ ζπληάζζνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα κε 

εθείλε ηνπ θνηλνπνηεζέληνο ζρεδίνπ κέηξνπ θαη κεηαθξάδνληαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, 
ζηε γιώζζα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ηππνπνηεκέλν έληππν θνηλνπνίεζεο. 

5. Σα ζρέδηα κέηξσλ πνπ θνηλνπνηνύληαη από ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζπλνδεύνληαη 

από ηα έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα, ώζηε ε Δπηηξνπή λα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηώζεη 
ηα θαζήθνληά ηεο. Γηα ηα ζρέδηα κέηξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην θαησηέξσ ζεκείν 6 θαη 

θνηλνπνηνύληαη κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνύ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο, ε Δπηηξνπή δελ ρξεηάδεηαη 
θαηαξρήλ νπνηαδήπνηε πξόζζεηα έγγξαθα γηα λα δηεθπεξαηώζεη ηα θαζήθνληά ηεο. 

Σα ζρέδηα κέηξσλ πξέπεη λα είλαη δεόλησο ηεθκεξησκέλα. 

6. Σα αθόινπζα ζρέδηα κέηξσλ πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη ζηελ Δπηηξνπή κέζσ ηνπ 

ζπλνπηηθνύ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα II: 

α) ζρέδηα κέηξσλ πνπ αθνξνύλ αγνξέο νη νπνίεο έρνπλ αθαηξεζεί ή δελ είραλ 
ζπκπεξηιεθζεί εμαξρήο ζηνλ θαηάινγν ηεο ζύζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, είηε όηαλ 

δηαπηζηώζεθε από ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή όηη ε αγνξά είλαη αληαγσληζηηθή είηε όηαλ 
ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ζεσξεί όηη δελ πιεξνύληαη πιένλ ηα ηξία ζσξεπηηθά θξηηήξηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2 ηεο ζύζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο όζνλ αθνξά ηνλ 
πξνζδηνξηζκό αγνξώλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξύζκηζε· 

β) ζρέδηα κέηξσλ πνπ αθνξνύλ αγνξέο νη νπνίεο, κνινλόηη πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ηζρύνπζα ζύζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, θξίζεθαλ αληαγσληζηέο ζε πξνεγνύκελε 
εμέηαζε ηεο αγνξάο, θαη παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο· 

γ) ζρέδηα κέηξσλ πνπ κεηαβάιινπλ ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο δηνξζσηηθώλ κέηξσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη δελ έρνπλ αηζζεηό αληίθηππν ζηελ αγνξά (π.ρ. εηήζηεο 
επηθαηξνπνηήζεηο εμόδσλ θαη εθηηκήζεηο ινγηζηηθώλ κνληέισλ, ρξόλνη ππνβνιήο εθζέζεσλ, 

ρξόλνη παξάδνζεο)· θαη 

δ) ζρέδηα κέηξσλ πνπ αθνξνύλ κηα ζρεηηθή αγνξά, ε νπνία έρεη ήδε αλαιπζεί, θαη πνπ 
έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, εάλ νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο 

επηβάιινπλ παξεκθεξή δηνξζσηηθά κέηξα ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη 

νπζησδώο νη αξρέο πνπ εθαξκόζζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε θνηλνπνίεζε. 



7. Η Δπηηξνπή, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, παξαθνινπζεί ηηο 

πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 
ηπρόλ πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο πνπ κπνξεί λα θξηζνύλ απαξαίηεηεο ή λα πξνζζέζεη άιιεο 

θαηεγνξίεο ζρεδίσλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνύ 
εληύπνπ θνηλνπνίεζεο. 

8. Σα ζρέδηα κέηξσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζεκείν 6 πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη ζηελ 

Δπηηξνπή κέζσ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
παξάξηεκα I. Σα θνηλνπνηνύκελα ζρέδηα κέηξσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, θαηά 

πεξίπησζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αθόινπζα: 

α) ηε ζρεηηθή αγνξά πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ, θαη εηδηθόηεξα πεξηγξαθή ησλ πξντόλησλ θαη 
ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα πεξηιεθζνύλ ζηε ζρεηηθή αγνξά ή λα απνθιεηζζνύλ από 

απηήλ βάζεη ηεο δπλαηόηεηαο ππνθαηάζηαζεο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ζηελ πιεπξά 

ηεο πξνζθνξάο· 

β) ηε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αηηηνινγεκέλεο αλάιπζεο ησλ 

αληαγσληζηηθώλ ζπλζεθώλ βάζεη ηεο δπλαηόηεηαο ππνθαηάζηαζεο ζηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο θαη ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο· 

γ) ηηο ζεκαληηθόηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε ζρεηηθή αγνξά· 

δ) ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, θαη ηδίσο ηα πνξίζκαηα όζνλ 

αθνξά ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ, θαζώο θαη ηνπο 
ιόγνπο ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο, ην ζρέδην κέηξνπ πξέπεη λα 

πεξηέρεη αλάιπζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ δηαθνξεηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαθνξά ζε 

άιια ζπλαθή θξηηήξηα, θαηά πεξίπησζε, όπσο νη θξαγκνί εηζόδνπ, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 
θαη θάζκαηνο, ε θάζεηε νινθιήξσζε, ν έιεγρνο ππνδνκήο πνπ δελ είλαη εύθνιν λα 

αλαπαξαρζεί, πιενλεθηήκαηα ή πξνβάδηζκα ζε ηερλνινγηθό επίπεδν, αλύπαξθηε ή ρακειή 
αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρύο, εύθνιε ή πξνλνκηαθή πξόζβαζε ζε θεθαιαηαγνξέο ή 

ζε ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο, ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, δηαθνξνπνίεζε 
πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλα δίθηπα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ, απνπζία 

δπλεηηθνύ αληαγσληζκνύ θαη θξαγκνί ζηελ επέθηαζε· 

ε) εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο, ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθηηκάηαη όηη θαηέρνπλ, αηνκηθά ή από 
θνηλνύ, ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14 ηεο νδεγίαο 

2002/21/ΔΚ θαη ηνπο ιόγνπο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζα κπνξνύζαλ λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ εθηίκεζε απηή· 

ζη) ηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
από ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή· 

δ) ηε γλώκε πνπ έρεη ελδερνκέλσο δηαηππσζεί από ηελ εζληθή αξρή αληαγσληζκνύ· 

ε) ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ όηη, ηαπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο θνηλνπνίεζεο ζηελ 
Δπηηξνπή, είραλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ κέηξσλ ζηηο 

εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο όισλ ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ· 

ζ) ζηελ πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ζρεδίσλ κέηξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ησλ άξζξσλ 5 ή 8 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ ή ηνπ άξζξνπ 16 ηεο νδεγίαο 2002/22/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [6], ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθέο 

ππνρξεώζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα λα αληηκεησπηζζεί ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνύ 
αληαγσληζκνύ ζηε ζρεηηθή αγνξά ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη ε ζρεηηθή αγνξά 

είλαη όλησο αληαγσληζηηθή θαη έρνπλ ήδε επηβιεζεί ηέηνηεο ππνρξεώζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 
αγνξά απηή, ηα ζρέδηα κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ άξζε ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ. 

9. Όηαλ, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο, έλα ζρέδην κέηξνπ πξνζδηνξίδεη κηα 

ζρεηηθή αγνξά δηαθνξεηηθή από εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζύζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο 
αγνξέο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο αηηηνινγνύλ επαξθώο ηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ελ ιόγσ νξηζκό ηεο αγνξάο. 



10. Οη θνηλνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 

δεύηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ πξέπεη επίζεο λα αηηηνινγνύλ επαξθώο ηελ 
επηβνιή ππνρξεώζεσλ δηαθνξεηηθώλ από εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 9 έσο 13 

ηεο νδεγίαο ζε θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά. 

11. Οη θνηλνπνηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 5 
ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ πξέπεη επίζεο λα αηηηνινγνύλ επαξθώο ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ 

πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ ελόςεη ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο δηεζλείο δεζκεύζεηο. 

12. Οη θνηλνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ηεο ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο 
θνηλνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεκείνπ 8 ζεσξνύληαη πιήξεηο. Δάλ νη πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εγγξάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε είλαη ειιηπείο σο πξνο νπζηώδε ζεκεία, 

ε Δπηηξνπή ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ νηθεία εζληθή θαλνληζηηθή αξρή εληόο πέληε εξγάζηκσλ 

εκεξώλ θαη πξνζδηνξίδεη ζε πνην βαζκό ζεσξεί όηη ε θνηλνπνίεζε είλαη ειιηπήο. Η 
θνηλνπνίεζε δελ θαηαρσξίδεηαη εθόζνλ ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δελ ρνξεγήζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, ε θνηλνπνίεζε αξρίδεη λα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ηηο πιήξεηο πιεξνθνξίεο. 

13. Με ηελ επηθύιαμε ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ 8, ε Δπηηξνπή, αθνύ πξνβεί ζηελ 
θαηαρώξηζε κηαο θνηλνπνίεζεο, δύλαηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηεο 

νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο από ηελ 
εζληθή θαλνληζηηθή αξρή. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα 

ώζηε λα ρνξεγήζνπλ ηηο αηηνύκελεο πιεξνθνξίεο εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ, εθόζνλ 

απηέο είλαη άκεζα δηαζέζηκεο. 

14. Η Δπηηξνπή ειέγρεη θαηά πόζνλ ην ζρέδην κέηξνπ πνπ θνηλνπνηείηαη κέζσ ζπλνπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 6. Δάλ 

ζεσξεί όηη δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ε Δπηηξνπή ελεκεξώλεη ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή 
εληόο πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη δεηεί από ηελ θνηλνπνηνύζα θαλνληζηηθή αξρή λα 

ππνβάιεη ην ζρέδην κέηξνπ κέζσ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο. 

15. Όηαλ ε Δπηηξνπή δηαηππώλεη παξαηεξήζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 
ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν θαη δεκνζηεύεη ηηο παξαηεξήζεηο απηέο ζηνλ δηθηπαθό ηεο ηόπν. 

16. Όηαλ κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δηαηππώλεη παξαηεξήζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 
παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, θνηλνπνηεί ηηο παξαηεξήζεηο απηέο ζηελ Δπηηξνπή 

θαη ζηηο άιιεο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 

17. Δάλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, ε Δπηηξνπή 
ζεσξεί όηη έλα ζρέδην κέηξνπ ζα δεκηνπξγνύζε θξαγκνύο ζηελ εληαία αγνξά ή έρεη 

ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πόζν ζπκβηβάδεηαη κε ην θνηλνηηθό δίθαην, ηδίσο όζνλ 
αθνξά ηνπο ζηόρνπο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, ή όηαλ απνζύξεη εθ ησλ 

πζηέξσλ ηηο αηηηάζεηο ηεο, ή όηαλ ιακβάλεη απόθαζε κε ηελ νπνία κηα εζληθή θαλνληζηηθή 

αξρή ππνρξεώλεηαη λα απνζύξεη ην ζρέδην κέηξνπ, ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ νηθεία εζληθή 
θαλνληζηηθή αξρή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη δεκνζηεύεη αλαθνίλσζε ζηνλ δηθηπαθό 

ηεο ηόπν. 

18. Όζνλ αθνξά ηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 
παξάγξαθνο 3 δεύηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ, ε Δπηηξνπή, ελεξγώληαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 2 ηεο ελ ιόγσ νδεγίαο ιακβάλεη, θαη’ αξρήλ, 
απόθαζε κε ηελ νπνία επηηξέπεη ή απαγνξεύεη ζηελ εζληθή αξρή λα εθδώζεη ην 

πξνηεηλόκελν ζρέδην κέηξνπ εληόο πξνζεζκίαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο. Η 

Δπηηξνπή δύλαηαη λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία απηή θαηά δύν αθόκε κήλεο, αλάινγα κε 
ηηο αληηκεησπηδόκελεο δπζρέξεηεο. 



19. Μηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δύλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα απνζύξεη ην ζρέδην κέηξνπ 

πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε απηή δηαγξάθεηαη από ηα κεηξώα. Η 
Δπηηξνπή δεκνζηεύεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ δηθηπαθό ηεο ηόπν. 

20. Όηαλ κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή, ζηελ νπνία ε Δπηηξνπή ή άιιε εζληθή θαλνληζηηθή 

αξρή απεύζπλε παξαηεξήζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 
2002/21/ΔΚ, εθδίδεη ην ζρέδην κέηξνπ, ελεκεξώλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο άιιεο εζληθέο 

θαλνληζηηθέο αξρέο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έιαβε δεόλησο ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο 
πνπ δηαηππώζεθαλ. 

21. Δθόζνλ δεηεζεί από κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή, ε Δπηηξνπή ζπδεηά αλεπίζεκα έλα 

ζρέδην κέηξνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ. 

22. ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΟΚ, Δπξαηόκ) αξηζ. 1182/71 ηνπ πκβνπιίνπ [7], θάζε 
πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ή ζηελ παξνύζα ζύζηαζε 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

α) όηαλ ε πξνζεζκία εθθξάδεηαη ζε εκέξεο, εβδνκάδεο ή κήλεο ππνινγίδεηαη από ηε 
ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ελώ ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλεη 

ην γεγνλόο απηό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζεζκίαο· 

β) κηα πξνζεζκία πνπ εθθξάδεηαη ζε εβδνκάδεο ή κήλεο ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν ηεο 
εκέξαο ε νπνία, θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ή θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα, είλαη ε ίδηα 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο ή έρεη ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπλέβε ην 
γεγνλόο από ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε πξνζεζκία. Δάλ ε πεξίνδνο εθθξάδεηαη ζε κήλεο θαη 

ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα έιεγε ε πξνζεζκία δελ ππάξρεη θαηά ην κήλα απηό, ε 

πξνζεζκία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ηνπ κήλα απηνύ· 

γ) νη πξνζεζκίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο επίζεκεο αξγίεο, ηα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο· 

δ) σο εξγάζηκεο εκέξεο λννύληαη όιεο νη εκέξεο εθηόο από ηηο επίζεκεο ή/θαη δεκόζηεο 

αξγίεο, ηα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο. 

Όηαλ ε πξνζεζκία ιήγεη άββαην, Κπξηαθή ή εκέξα επίζεκεο αξγίαο, παξαηείλεηαη έσο ην 
ηέινο ηεο επόκελεο πξώηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Ο θαηάινγνο ησλ επίζεκσλ αξγηώλ πνπ 

θαηαξηίδεηαη από ηελ Δπηηξνπή δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο πξηλ από ηελ αξρή θάζε έηνπο. 

23. Η Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο, ζα εμεηάζεη ηελ αλάγθε 

αλαζεώξεζεο ηεο παξνύζαο ζύζηαζεο, εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ αλαζεώξεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζην 

εζσηεξηθό δίθαην ησλ θξαηώλ κειώλ. 

24. Η παξνύζα ζύζηαζε απεπζύλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Βξπμέιιεο, 15 Οθησβξίνπ 2008. 

Γηα ηελ Δπηηξνπή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

Σππνπνηεκέλν έληππν ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο ζρεδίσλ κέηξσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 
7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ 

("Σππνπνηεκέλν έληππν θνηλνπνίεζεο") 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν ηππνπνηεκέλν έληππν θνηλνπνίεζεο πξνζδηνξίδεη ηηο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη από ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεδίσλ κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ. 

Η Δπηηξνπή ζθνπεύεη λα ζπδεηά κε ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη 
κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7, ηδίσο θαηά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πξηλ 

από ηηο θνηλνπνηήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θαινύληαη λα 
ζπκβνπιεύνληαη ηελ Δπηηξνπή γηα θάζε πηπρή ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο, 

θαη ηδίσο όζνλ αθνξά ηε θύζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ νθείινπλ λα ρνξεγήζνπλ ή, 
αληίζεηα, γηα ηε δπλαηόηεηα λα απαιιαγνύλ από ηελ ππνρξέσζε παξνρήο νξηζκέλσλ 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο εζληθέο 

θαλνληζηηθέο αξρέο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη 16 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ. 

ΑΚΡΙΒΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη από ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο πξέπεη λα είλαη 

αθξηβείο θαη πιήξεηο θαη λα δηαηππώλνληαη ζε ζπλνπηηθή κνξθή ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 
θνηλνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί. θνπόο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο δελ είλαη 

λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ κέηξνπ, αιιά λα επηηξέςεη ζηελ Δπηηξνπή 

θαη ζηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ λα εμαθξηβώζνπλ όηη ην 
θνηλνπνηνύκελν ζρέδην κέηξνπ πεξηέρεη πξάγκαηη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν θνηλνπνίεζεο, όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
ώζηε ε Δπηηξνπή λα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηώζεη ηα θαζήθνληά ηεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο. 

Οη απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξαηίζεληαη ζηα ηκήκαηα θαη ζηηο παξαγξάθνπο 
ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ θνηλνπνίεζεο κε παξαπνκπέο ζην θπξίσο θείκελν ηνπ ζρεδίνπ 

κέηξνπ όπνπ πεξηέρνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο. 

ΓΛΩΔ 

Σν ηππνπνηεκέλν έληππν θνηλνπνίεζεο ζπκπιεξώλεηαη ζε κηα από ηηο επίζεκεο ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο ε νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη από εθείλε ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 

ην ζρέδην κέηξνπ. Κάζε γλώκε πνπ δηαηππώλεηαη ή απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη από ηελ 
Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ ζπληάζζεηαη ζηελ ίδηα γιώζζα 

κε εθείλε ηνπ θνηλνπνηεζέληνο ζρεδίνπ κέηξνπ θαη κεηαθξάδεηαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, 

ζηε γιώζζα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην ηππνπνηεκέλν έληππν θνηλνπνίεζεο. 

Σκήκα 1 

Οξηζκόο ηεο αγνξάο 

Να πξνζδηνξηζζνύλ θαηά πεξίπησζε: 

1.1. Η ζρεηηθή αγνξά πξντόλησλ/ππεξεζηώλ. Αλαθέξεηαη ε αγνξά απηή ζηε ζύζηαζε γηα 

ηηο ζρεηηθέο αγνξέο; 

1.2. Η ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά. 

1.3. ύληνκε πεξίιεςε ηεο γλώκεο πνπ ελδερνκέλσο δηαηππώζεθε από ηελ εζληθή αξρή 

αληαγσληζκνύ. 

1.4. ύληνκε επηζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνηεηλόκελν νξηζκό ηεο αγνξάο (π.ρ. πόζεο παξαηεξήζεηο ιήθζεθαλ, πνηνη από όζνπο 

απάληεζαλ ήηαλ ζύκθσλνη κε ηνλ πξνηεηλόκελν νξηζκό ηεο αγνξάο, πνηνη δηαθώλεζαλ). 



1.5. Δάλ ε νξηδόκελε ζρεηηθή αγνξά είλαη δηαθνξεηηθή από εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηε ζύζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, λα αλαθεξζνύλ πεξηιεπηηθά νη θπξηόηεξνη ιόγνη πνπ 
αηηηνινγνύλ ηνλ πξνηεηλόκελν νξηζκό ηεο αγνξάο, κε βάζε ην ηκήκα 2 ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ νξηζκό ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη ηελ 
εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρύνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ θαλνληζηηθώλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ [1], θαη κε βάζε ηα 

ηξία βαζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 5 έσο 13 ηεο ζύζηαζεο 
γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο θαη ην ηκήκα 2.2 ηνπ επεμεγεκαηηθνύ ζεκεηώκαηνο πνπ ζπλνδεύεη 

ηε ζύζηαζε [2]. 

Σκήκα 2 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά 

Να πξνζδηνξηζζνύλ θαηά πεξίπησζε: 

2.1. Η επσλπκία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο θαηέρνπζεο αηνκηθά ή από 

θνηλνύ ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά. 

Καηά πεξίπησζε, ε επσλπκία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζεσξείηαη όηη δελ έρνπλ πιένλ 

ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά. 

2.2. Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα απνθαζηζζεί θαηά πόζνλ κηα επηρείξεζε 
έρεη ή όρη, αηνκηθά ή από θνηλνύ κε άιιεο επηρεηξήζεηο, ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά. 

2.3. Η επσλπκία ησλ θπξηόηεξσλ επηρεηξήζεσλ (αληαγσληζηώλ) πνπ είλαη παξνύζεο ή 

αζθνύλ δξαζηεξηόηεηεο ζηε ζρεηηθή αγνξά. 

2.4. Σα κεξίδηα αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ θαη ηε βάζε γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηνπο (π.ρ. θύθινο εξγαζηώλ, αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ θ.ιπ.). 

Να παξαηεζεί ζύληνκε πεξίιεςε: 

2.5. Σεο γλώκεο πνπ ελδερνκέλσο δηαηππώζεθε από ηελ εζληθή αξρή αληαγσληζκνύ. 

2.6. Σσλ απνηειεζκάησλ ηεο κέρξη ζηηγκήο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνηεηλόκελν πξνζδηνξηζκό ηεο ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ 

αγνξά (π.ρ. ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ, αξηζκόο εθείλσλ πνπ 

ζπκθσλνύλ/δηαθσλνύλ). 

Σκήκα 3 

Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο 

Να πξνζδηνξηζζνύλ θαηά πεξίπησζε: 

3.1. Η λνκηθή βάζε γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξέπεη λα επηβιεζνύλ, λα δηαηεξεζνύλ, λα 

ηξνπνπνηεζνύλ ή λα αξζνύλ (άξζξα 9 έσο 13 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ). 

3.2. Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε επηβνιή, ε δηαηήξεζε ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη αλαινγηθή θαη αηηηνινγεκέλε 

βάζεη ησλ ζηόρσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ, ή λα αλαθεξζνύλ 
νη παξάγξαθνη, ηα ηκήκαηα ή νη ζειίδεο ηνπ ζρεδίνπ κέηξνπ όπνπ παξαηίζεληαη νη 

πιεξνθνξίεο απηέο. 

3.3. Δάλ ηα πξνηεηλόκελα δηνξζσηηθά κέηξα είλαη δηαθνξεηηθά από εθείλα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 9 έσο 13 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ, λα πξνζδηνξηζζνύλ νη 

"εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο" θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο απηήο 
πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ απηώλ, ή λα αλαθεξζνύλ νη παξάγξαθνη, ηα 

ηκήκαηα ή νη ζειίδεο ηνπ ζρεδίνπ κέηξνπ όπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο. 

Σκήκα 4 

πκκόξθσζε πξνο ηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο 

ε ζρέζε κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 πξώην εδάθην ηξίηε πεξίπησζε ηεο νδεγίαο 

2002/19/ΔΚ, λα πξνζδηνξηζζνύλ θαηά πεξίπησζε: 



4.1. Δάλ ην πξνηεηλόκελν ζρέδην κέηξνπ απνζθνπεί ζηελ επηβνιή, ηξνπνπνίεζε ή άξζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ ζε ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 
παξάγξαθνο 5 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ. 

4.2. Η επσλπκία ηεο ζρεηηθήο επηρείξεζεο. 

4.3. Οη δηεζλείο δεζκεύζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Κνηλόηεηα θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, νη 
νπνίεο πξέπεη λα ηεξεζνύλ. 

[1] ΔΔ C 165 ηεο 11.7.2002, ζ. 6. 

[2] Δπεμεγεκαηηθό ζεκείσκα πνπ ζπλνδεύεη ηε ζύζηαζε 2007/789/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

αλαθνξηθά κε ζρεηηθέο αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ, νη νπνίεο επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξύζκηζε, ζύκθσλα κε 

ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 
θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, C(2007) 

5406, δεκνζηεπκέλν ζηε δηεύζπλζε 

 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/

article_7/sec_2007_1483_2.pdf 

-------------------------------------------------- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

πλνπηηθό έληππν ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο ζρεδίσλ κέηξσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 
ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ 

("πλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο") 

ΔΙΑΓΩΓΉ 

Σν ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο πξνζδηνξίδεη ηηο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη 
λα παξέρνληαη από ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεδίσλ κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ. 

Γελ είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή αληηγξάθνπ ηνπ ζρεδίνπ θαλνληζηηθνύ κέηξνπ ή ε 

επηζύλαςε νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ ζην ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο. Ωζηόζν, 
είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξεηαη ζην ζπλνπηηθό έληππν θνηλνπνίεζεο ε παξαπνκπή ζην 

Γηαδίθηπν κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη πξόζβαζε ζην ζρέδην κέηξνπ. 

1. Γηαπηζηώλεηαη όηη κία ή πεξηζζόηεξεο αγνξέο πνπ αθαηξέζεθε/αλ ή δελ είρε/αλ 
ζπκπεξηιθζεί εμαξρήο ζηε ζύζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο είλαη αληαγσληζηηθή/έο ή όηη 

δελ πιεξνί/νύλ ηα ηξία θξηηήξηα. 

Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ κέηξνπ. 
Αλαθεξζείηε ηδηαηηέξσο ζηελ πξνζδηνξηζζείζα ζρεηηθή αγνξά θαη ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζεσξείηε όηη ε αγνξά είλαη αληαγσληζηηθή ή όηη δελ πιεξνί ηα ηξία θξηηήξηα: 

Παξαθαινύκε ππνδείμηε ηνλ αξηζκό αλαθνξάο ηεο θνηλνπνίεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
πξνεγνπκέλσο θνηλνπνηεζέληνο ζρεδίνπ κέηξσλ: 

πκθσλεί ε εζληθή αξρή αληαγσληζκνύ κε ην πξνηεηλόκελν ζρέδην κέηξνπ όζνλ αθνξά 

ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο; 

Ναη 

Όρη 

Δάλ όρη, παξαθαινύκε λα εμεγήζηε ζπλνπηηθά ηνπο ιόγνπο: 

Γηαδηθηπαθή παξαπνκπή ζην ζρέδην κέηξνπ: 

ρόιηα 



2. Μία ή πεξηζζόηεξεο αγνξέο πνπ δηαπηζηώζεθε/αλ όηη ήηαλ αληαγσληζηηθή/έο ζε 

πξνεγνύκελε αλάιπζε ηεο αγνξάο παξακέλεη/νπλ αληαγσληζηηθέο. 

Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ κέηξνπ, 

πξνζδηνξίδνληαο ηε ζρεηηθή αγνξά: 

Παξαθαινύκε ππνδείμηε ηνλ αξηζκό αλαθνξάο ηεο θνηλνπνίεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
πξνεγνπκέλσο θνηλνπνηεζέληνο ζρεδίνπ κέηξσλ: 

Τπάξρνπλ κεηαβνιέο ζηνλ νξηζκό ηεο αγνξάο, ζε ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελα 

θνηλνπνηεζέληα ζρέδηα κέηξσλ; 

Ναη 

Όρη 

Δάλ λαη, παξαθαινύκε λα πεξηγξαθνύλ ζπλνπηηθά: 

πκθσλεί ε εζληθή αξρή αληαγσληζκνύ κε ην πξνηεηλόκελν ζρέδην κέηξνπ όζνλ αθνξά 

ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο; 

Ναη 

Όρη 

Δάλ όρη, παξαθαινύκε λα εμεγήζεηε ζπλνπηηθά ηνπο ιόγνπο: 

Γηαδηθηπαθή παξαπνκπή ζην ζρέδην κέηξνπ: 

ρόιηα: 

3. Μεηαβνιέο ησλ ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ελόο πξνεγνπκέλσο επηβιεζέληνο θαλνληζηηθνύ 
δηνξζσηηθνύ κέηξνπ. 

Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο κεηαβνιέο ησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ: 

Παξαθαινύκε αηηηνινγήζηε ην ζπκπέξαζκα όηη ην ζρέδην κέηξνπ ζπληζηά κεηαβνιή κηαο 

ηερληθήο ιεπηνκέξεηαο ελόο δηνξζσηηθνύ κέηξνπ θαη δελ κεηαβάιιεη ηε θύζε ή ην γεληθό 
πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ: 

Παξαθαινύκε ππνδείμηε ηνλ αξηζκό αλαθνξάο ηεο θνηλνπνίεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

πξνεγνπκέλσο θνηλνπνηεζέληνο ζρεδίνπ κέηξσλ: 

Γηαδηθηπαθή παξαπνκπή ζην ζρέδην κέηξνπ: 

ρόιηα: 

+++++ TIFF +++++ 

4. Δπηβνιή, ζε πεξηζζόηεξνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, δηνξζσηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε 

αλαιπζεί θαη θνηλνπνηεζεί ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία είλαη παξεκθεξή όζνλ 
αθνξά ηνπο πειάηεο ή ην ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ ζε αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ, ρσξίο 

κεηαβνιή ησλ αξρώλ πνπ εθαξκόζζεθαλ από ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ζηελ 
πξνεγνύκελε θνηλνπνίεζε. 

Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ κέηξνπ, 

πξνζδηνξίδνληαο ηε ζρεηηθή αγνξά: 

Παξαθαινύκε ππνδείμηε ηνλ αξηζκό αλαθνξάο ηεο θνηλνπνίεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
πξνεγνπκέλσο θνηλνπνηεζέληνο ζρεδίνπ κέηξσλ: 

Παξαθαινύκε αλαθέξαηε ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζηνπο νπνίνπο επηβάιιεη 

ππνρξεώζεηο ην παξόλ ζρέδην κέηξνπ: 

πκθσλεί ε εζληθή αξρή αληαγσληζκνύ κε ην πξνηεηλόκελν ζρέδην κέηξνπ όζνλ αθνξά 

ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο; 

Ναη 

Όρη 

Δάλ όρη, παξαθαινύκε λα εμεγήζεηε ζπλνπηηθά ηνπο ιόγνπο: 



Γηαδηθηπαθή παξαπνκπή ζην ζρέδην κέηξνπ: 


