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Γιατί χρειάζεται μια σύσταση για τη συνδεσιμότητα;

Για την ανάπτυξη σταθερών και ασύρματων δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ
απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Επί του παρόντος, σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων αυτών
χάνεται λόγω ανεπαρκειών στη διαδικασία ανάπτυξης των δικτύων. Στην έκθεσή της σχετικά με την
εφαρμογή της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών, η Επιτροπή επισήμανε
ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούσαν πλήρως ορισμένα από τα μέτρα που περιγράφονται στην οδηγία.
Ειδικότερα, έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την υποστήριξη του συντονισμού των
τεχνικών έργων, τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για άδειες τεχνικών έργων ή την
προώθηση της διαφάνειας μέσω ενιαίου σημείου πληροφόρησης. Τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει
διαφορετικές πρακτικές αδειοδότησης και πολλές διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως,
υπερβαίνοντας την περίοδο των 4 μηνών εντός της οποίας πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά
με τις άδειες. Επιπλέον, λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν επιλέξει τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για
άδεια. Όσον αφορά την εκχώρηση φάσματος 5G, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη (και
το Ηνωμένο Βασίλειο) είχαν εκχωρήσει κατά μέσο όρο μόλις το 27,5 % των πρωτοπόρων ζωνών 5G.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η απόφαση UHF καθορίζουν προθεσμίες για
την αδειοδότηση και των τριών πρωτοπόρων ζωνών ραδιοφάσματος για τα ασύρματα δίκτυα 5G. Τα
κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν εκχωρήσει τη ζώνη των 700 MHz έως τα τέλη Ιουνίου 2020, και θα
πρέπει να εκχωρήσουν τις ζώνες των 3,6 GHz και των 26 MHz έως τα τέλη του 2020. Για την έγκαιρη
εγκατάσταση των δικτύων 5G, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν ή να ελαχιστοποιούν τυχόν
καθυστερήσεις στη χορήγηση πρόσβασης στο ραδιοφάσμα στους φορείς εκμετάλλευσης. Μέχρι
στιγμής, 16 κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει τουλάχιστον μία πρωτοπόρο ζώνη 5G. Ορισμένες
δημοπρασίες για την εκχώρηση αυτών των ζωνών σε φορείς εκμετάλλευσης αναβλήθηκαν λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού και ορισμένες έχουν ήδη αναπρογραμματιστεί και αναμένεται να
πραγματοποιηθούν έως τα τέλη του 2020.

Ποια είναι η εργαλειοθήκη βέλτιστων πρακτικών που συνιστά η Επιτροπή;

Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να κοινοποιήσουν, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020,
μια εργαλειοθήκη βέλτιστων πρακτικών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων και τον
συντονισμό της εκχώρησης ραδιοφάσματος. Θα πρέπει να συμφωνήσουν επί του καταλόγου βέλτιστων
πρακτικών έως τις 30 Μαρτίου 2021.

Η σύσταση παρέχει επίσης καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την εκπόνηση της εργαλειοθήκης
βέλτιστων πρακτικών, με ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που διευκολύνουν την ανάπτυξη δικτύων πολύ
υψηλής χωρητικότητας (δηλαδή απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης και συντονισμό των
τεχνικών έργων που απαιτούνται για την εγκατάσταση του δικτύου, ενιαίο σημείο πληροφόρησης στη
διοίκηση των δημόσιων αρχών, επέκταση της πρόσβασης σε υφιστάμενες υποδομές για την
τοποθέτηση στοιχείων δικτύου, βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού επίλυσης διαφορών
που σχετίζεται με την πρόσβαση σε υποδομές), καθώς και μέτρα που παρέχουν έγκαιρη πρόσβαση στο
ραδιοφάσμα για το 5G και καλύτερο συντονισμό της εκχώρησης ραδιοφάσματος σε διασυνοριακό
επίπεδο.

Ποιος είναι ο ρόλος της συνδεσιμότητας και, ιδίως, των δικτύων πολύ υψηλής
χωρητικότητας στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού;

Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε την ανάγκη για ταχεία, αξιόπιστη και πολύ υψηλής ποιότητας
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συνδεσιμότητα. Τα δίκτυα επικοινωνιών έχουν καταστήσει δυνατή την εξ αποστάσεως εργασία, σχολική
εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, προσωπική επικοινωνία και ψυχαγωγία.

Αποτελούν επίσης ένα σημαντικό μέσο για την ενημέρωση του κοινού, την παροχή συνδρομής στις
αρμόδιες δημόσιες αρχές για την ανάσχεση της διασποράς του ιού και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής
δεδομένων και της παροχής τηλεϋπηρεσιών από τους οργανισμούς φορείς ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.

Πώς η συνδεσιμότητα και, ιδίως, τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας στηρίζουν την
οικονομική ανάκαμψη;

Η ευρεία διαθεσιμότητα συνδεσιμότητας Gigabit στηρίζει χρήσεις υψηλής έντασης εύρους ζώνης στους
τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών, της εφοδιαστικής, της ενέργειας, της
μεταποίησης, της γεωργίας και των μέσων ενημέρωσης που αναδύθηκαν σε σημαντικό βαθμό τους
τελευταίους μήνες. Μπορούν να καταστήσουν δυνατή την τηλεϊατρική, την εξ αποστάσεως
παρακολούθηση μηχανών, τις αυτοματοποιημένες διεργασίες, την ενεργειακή διαχείριση έξυπνων
δικτύων κ.λπ.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των βασικών υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών. Θα είναι
ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη καθώς στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των κρατών μελών. Το 5G αποτελεί
καθοριστικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και μείζονα
παράγοντα διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες συνεργασίας για τον εντοπισμό βέλτιστων
πρακτικών με στόχο την απλούστευση και τη μείωση του κόστους εγκατάστασης του δικτύου, ώστε να
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην επέκταση της κάλυψης του δικτύου.

Τι αναφέρει η σύσταση σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για την εγκατάσταση
δικτύων;

Όπως ορίζεται στην οδηγία, για την εγκατάσταση υποδομών δικτύου, οι αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών πρέπει να χορηγούν ή να απορρίπτουν όλες τις αναγκαίες άδειες για τεχνικά έργα εντός
περιόδου 4 μηνών, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ή προκειμένου να συμμορφώνονται
με άλλες προθεσμίες ή υποχρεώσεις που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Είναι γεγονός ότι οι πρακτικές
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και η προθεσμία σπάνια τηρείται.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν και
να κοινοποιήσουν κατάλογο βέλτιστων πρακτικών έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020. Θα πρέπει επίσης να
συμφωνήσουν επί της εργαλειοθήκης έως τις 30 Μαρτίου 2021. Οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να
αποσκοπούν στον περαιτέρω εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης και στην ελάφρυνση του
διοικητικού φόρτου για τις αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης. Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να
διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν:

να διευκολύνουν την τήρηση της προθεσμίας των 4 μηνών για τη χορήγηση ή την απόρριψη
όλων των αναγκαίων αδειών

να απλουστεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω ταχέων διαδικασιών,
σιωπηρής έγκρισης και εξαιρέσεων από άδειες, κατά περίπτωση

να παράσχουν στους φορείς εκμετάλλευσης εναλλακτικά μέσα υποβολής αίτησης άδειας για όλα
τα τεχνικά έργα που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του δικτύου, μεταξύ άλλων με
ηλεκτρονικά μέσα και το ενιαίο σημείο πληροφόρησης στη διοίκηση των δημόσιων αρχών

να δημιουργήσουν ενιαίο σημείο πληροφόρησης ως ενιαίο σημείο εισόδου για την υποβολή όλων
των αιτήσεων άδειας για τεχνικά έργα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του
αιτούντος και των αρμόδιων αρχών

Τι αναφέρει η σύσταση σχετικά με τη διαφάνεια των υφιστάμενων υλικών υποδομών;

Για την ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν εύκολη
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες υποδομές για την εγκατάσταση στοιχείων
δικτύου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι υφιστάμενες υλικές υποδομές, όπως κτίρια, αγωγοί, στύλοι και
οδικός εξοπλισμός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα, προστατεύοντας τους πολίτες
και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες για τις υποδομές
είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει πληροφορίες από φορείς του δημόσιου τομέα σχετικά με τις υποδομές που κατέχουν ή
ελέγχουν. Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαθέτουν μέσω του
ενιαίου σημείου πληροφόρησης τις πληροφορίες που αφορούν τις υφιστάμενες υλικές υποδομές τους,
τις οποίες έχουν κοινοποιήσει σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης κατόπιν αιτήματος.

Τι προβλέπει η σύσταση όσον αφορά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των



δικτύων;

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές για την εγκατάσταση δικτύων με
μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου. Υπό το πρίσμα αυτό, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
προσδιορίσουν τα κριτήρια των βιώσιμων δικτύων και τα κίνητρα που παρέχονται στους φορείς
εκμετάλλευσης για την εγκατάσταση των εν λόγω δικτύων. Η εγκατάσταση μπορεί να υπόκειται σε
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική
εκτίμηση ή της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ποια μέτρα πρέπει να αναφέρουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παροχή κινήτρων για
επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα 5G έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020;

Για την προαγωγή της ευρείας κάλυψης του δικτύου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιλέξουν μέτρα που
παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης στην ανάπτυξη δικτύων 5G. Στο πλαίσιο
του προσδιορισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την εργαλειοθήκη, έως τις 20
Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή, ιδίως μέσω της ομάδας για
την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή κινήτρων για
επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα 5G, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

η προώθηση κατάλληλων τιμών πρώτης προσφοράς που αντικατοπτρίζουν τα ελάχιστα επίπεδα
τελών για δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος

η πρόληψη της ανεπάρκειας ραδιοφάσματος με τη διασφάλιση της εκχώρησης του συνόλου του
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε επίπεδο Ένωσης

Δεδομένου ότι τα τέλη για δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος μπορούν να καταβάλλονται σε
δόσεις εντός της περιόδου ισχύος των εν λόγω δικαιωμάτων

η προτίμηση σε ένα καθεστώς μεμονωμένης αδειοδότησης για τη ζώνη των 26 GHz, το οποίο
προάγει την έγκαιρη χρήση της, και βασίζεται, ειδικότερα, σε ταχείες διοικητικές διαδικασίες όταν
εφαρμόζεται σε γεωγραφικά περιορισμένα δικαιώματα χρήσης

ο συνδυασμός οικονομικών κινήτρων με υποχρεώσεις ή επίσημες δεσμεύσεις για την επιτάχυνση
ή την επέκταση της ασύρματης κάλυψης υψηλής ποιότητας

η παροχή κινήτρων για την από κοινού χρήση παθητικών και ενεργητικών υποδομών, καθώς και
της δυνατότητας κοινής ανάπτυξης υποδομών που βασίζονται στη χρήση ραδιοφάσματος

Τι αναφέρει η σύσταση για την ενίσχυση του διασυνοριακού συντονισμού του
ραδιοφάσματος;

Η ασύρματη συνδεσιμότητα 5G θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παροχή κάλυψης στις σημαντικές
οδούς μεταφορών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των οδών, των σιδηροδρόμων και των
εσωτερικών πλωτών οδών. Στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για τη στήριξη της συντονισμένης
αδειοδότησης φάσματος για διασυνοριακή χρήση, έως τις 30 Μαρτίου 2021, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να προσδιορίσουν περιπτώσεις διασυνοριακής χρήσης στις οδικές μεταφορές, στις σιδηροδρομικές
μεταφορές και στη βιομηχανική παραγωγή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των
δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο, για κάθε προσδιοριζόμενη περίπτωση χρήσης, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν περαιτέρω σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά ένα κοινό
φάσμα συχνοτήτων, ένα καθεστώς αδειοδότησης και τους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ταχεία συνδεσιμότητα δικτύου και
να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G
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