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Τροπολογία   163 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 

ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. el 

 

Τροπολογία   164 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Or. el 

 

Τροπολογία   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 
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 - έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη 

γνώμη της Γερουσίας της Δημοκρατίας 

της Πολωνίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη 

γνώμη της Γερουσίας της Τσεχικής 

Δημοκρατίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη 

γνώμη του Κοινοβουλίου της 

Δημοκρατίας της Μάλτας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 δ (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 
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 - έχοντας υπόψη τη γνώμη του 

Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου· 

Or. it 

 

Τροπολογία   169 

João Ferreira 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη 

ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής. 

Or. pt 

 

Τροπολογία   170 

João Ferreira 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του 

υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές 

τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει 

με νέο κείμενο· 

διαγράφεται 

Or. pt 

Τροπολογία   171 
Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση κανονισμού 

Τίτλος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (BEREC)  

 και της Υπηρεσίας του BEREC (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Or. en 

 

Τροπολογία   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Πρόταση κανονισμού 

Τίτλος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση κανονισμού 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

απορρίπτει την πρόταση κανονισμού 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC σε αυτόνομο 

οργανισμό. Η ήδη καθιερωμένες δομές πρέπει να διατηρηθούν, διότι έχουν αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά τους. Είναι πολύ προτιμότερο να ενισχυθούν οι λειτουργίες και τα 

καθήκοντα του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC εν όψει του μεταβαλλόμενου 

τεχνολογικού περιβάλλοντος και των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, χωρίς να 

τροποποιηθούν οι θεμελιώδεις διοικητικές δομές τους. Η τροποποίηση των δομών θα 

προκαλούσε μόνο περαιτέρω περιττό διοικητικό φόρτο. 

Τροπολογία   173 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 

ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. el 

 

Τροπολογία   174 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθμ.2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Or. el 

 

Τροπολογία   175 

Victor Negrescu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου23 συμπληρώνει και 

υποστηρίζει, στον βαθμό που πρόκειται για 

περιαγωγή σε ενωσιακή κλίμακα, τους 

κανόνες που περιέχει το κανονιστικό 

πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και καθορίζει ορισμένα 

καθήκοντα για τον BEREC. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου23 συμπληρώνει και 

υποστηρίζει, στον βαθμό που πρόκειται για 

περιαγωγή σε ενωσιακή κλίμακα, τους 

κανόνες που περιέχει το κανονιστικό 

πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και καθορίζει ορισμένα 

καθήκοντα για τον BEREC. Το 

κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
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επικοινωνίες έχει επιτύχει, σε γενικές 

γραμμές, τον γενικό στόχο να 

διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του 

κλάδου παρέχοντας σημαντικά οφέλη για 

τους τελικούς χρήστες. 

_________________ _________________ 

23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 

την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 

της 30.6.2012, σ. 10). 

23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 

την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 

της 30.6.2012, σ. 10). 

Or. en 

 

Τροπολογία   176 

Rolandas Paksas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24 θεσπίζει κοινούς κανόνες 

για τη διασφάλιση ισότιμης και μη 

διακριτικής διαχείρισης της κίνησης 

κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και των σχετικών 

δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, 

καθώς και έναν νέο μηχανισμό για τις 

τιμές λιανικής στις ρυθμιζόμενες 

υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή 

κλίμακα. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

πρόσθετα καθήκοντα για τον BEREC, 

συγκεκριμένα την έκδοση 

κατευθυντήριων γραμμών για την 

εφαρμογή των υποχρεώσεων των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών («ΕΡΑ») σε σχέση με 

την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

καθώς και την υποβολή εκθέσεων και την 

παροχή συμβουλών επί σχεδίων 

εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να 

εγκριθούν από την Επιτροπή σε σχέση με 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24 («ενιαία αγορά των 

τηλεπικοινωνιών») καθορίζει, επιπλέον, 

πρόσθετα καθήκοντα για τον BEREC σε 

σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 
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τις υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή 

κλίμακα. 

_________________ _________________ 

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για 

τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 

την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 

των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ 

L 310, της 26.11.2015, σ. 1. 

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για 

τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 

την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 

των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ 

L 310, της 26.11.2015, σ. 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία   177 

Victor Negrescu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24 θεσπίζει κοινούς κανόνες για 

τη διασφάλιση ισότιμης και μη διακριτικής 

διαχείρισης της κίνησης κατά την παροχή 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

των σχετικών δικαιωμάτων των τελικών 

χρηστών, καθώς και έναν νέο μηχανισμό 

για τις τιμές λιανικής στις ρυθμιζόμενες 

υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή 

κλίμακα. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

πρόσθετα καθήκοντα για τον BEREC, 

συγκεκριμένα την έκδοση κατευθυντήριων 

γραμμών για την εφαρμογή των 

υποχρεώσεων των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών («ΕΡΑ») σε σχέση με την ανοιχτή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και την 

υποβολή εκθέσεων και την παροχή 

συμβουλών επί σχεδίων εκτελεστικών 

πράξεων που πρέπει να εγκριθούν από την 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24 θεσπίζει κοινούς κανόνες για 

τη διασφάλιση ισότιμης και μη διακριτικής 

διαχείρισης της κίνησης κατά την παροχή 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

των σχετικών δικαιωμάτων των τελικών 

χρηστών, καθώς και έναν νέο μηχανισμό 

για τις τιμές λιανικής στις ρυθμιζόμενες 

υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή 

κλίμακα. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

πρόσθετα καθήκοντα για τον BEREC, 

συγκεκριμένα την έκδοση κατευθυντήριων 

γραμμών για την εφαρμογή των 

δεσμεύσεων των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών («ΕΡΑ») σε σχέση με την ανοιχτή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και την 

υποβολή εκθέσεων και την παροχή 

συμβουλών επί σχεδίων εκτελεστικών 

πράξεων που πρέπει να εγκριθούν από την 
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Επιτροπή σε σχέση με τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα. 

Επιτροπή σε σχέση με τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα. 

_________________ _________________ 

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για 

τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 

την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 

των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ 

L 310, της 26.11.2015, σ. 1. 

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για 

τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 

την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 

των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ 

L 310, της 26.11.2015, σ. 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία   178 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Οι τελικές κατευθυντήριες 

γραμμές του BEREC σχετικά με την 

εφαρμογή των κανόνων ουδετερότητας 

των δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 

τις ΕΡΑ έχουν επικροτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό ως πολύτιμες διευκρινίσεις που 

εγγυώνται ένα ισχυρό, ελεύθερο και 

ανοικτό διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας τη 

συνεκτική εφαρμογή των κανόνων ώστε 

να διασφαλίζεται η ισότιμη και χωρίς 

διακρίσεις μεταχείριση της κίνησης κατά 

την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και των σχετικών 

δικαιωμάτων των τελικών χρηστών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   179 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ο BEREC και η Υπηρεσία 

(«Υπηρεσία του BEREC») συστάθηκαν με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου25. Ο BEREC αντικατέστησε 

την Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 

Αρχών (ERG)26 και είχε ως στόχο να 

συμβάλει στην ανάπτυξη και την καλύτερη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η 

συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Η Υπηρεσία του BEREC 

συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με 

νομική προσωπικότητα για να εκτελεί τα 

καθήκοντα που αναφέρονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, 

συγκεκριμένα να παρέχει στον BEREC 

υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής 

υποστήριξης. 

(4) Ο BEREC και η Υπηρεσία 

(«Υπηρεσία του BEREC») συστάθηκαν με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου25. Ο BEREC αντικατέστησε 

την Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 

Αρχών (ERG)26 και είχε ως στόχο να 

συμβάλει αφενός στην ανάπτυξη και 

αφετέρου στην καλύτερη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς των δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με 

σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεπής 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η 

Υπηρεσία του BEREC συστάθηκε ως 

κοινοτικός φορέας με νομική 

προσωπικότητα για να εκτελεί τα 

καθήκοντα που αναφέρονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, 

συγκεκριμένα να παρέχει στον BEREC 

υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής 

υποστήριξης. 

_________________ _________________ 

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας 

(ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1). 

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας 

(ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1). 

26 Απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 29ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 

σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών 

ρυθμιστικών αρχών για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ 

L 200 της 30.7.2002, σ. 38). 

26 Απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 29ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 

σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών 

ρυθμιστικών αρχών για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ 

L 200 της 30.7.2002, σ. 38). 

Or. el 
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Τροπολογία   180 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Με την απόφαση 2010/349/ΕΕ1, οι 

αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών αποφάσισαν ότι η 

υπηρεσία του BEREC θα έχει την έδρα 

της στη Ρίγα. Η συμφωνία για την έδρα 

μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας 

της Λετονίας και της υπηρεσίας του 

BEREC υπογράφτηκε στις 24 

Φεβρουαρίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ 

στις 5 Αυγούστου 2011. Για την 

αποτελεσματική και οικονομικά 

αποδοτική άσκηση των καθηκόντων της 

υπηρεσίας του BEREC, θα ήταν ίσως 

απαραίτητο να τοποθετηθούν μέλη του 

προσωπικού σε άλλο κράτος μέλος. Η 

πείρα έχει δείξει ότι ιδίως από αυτή την 

άποψη υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση 

ενός ή περισσότερων υπαλλήλων-

συνδέσμων στις Βρυξέλλες. 

 _________________ 

 (1) Απόφαση η οποία ελήφθη κατόπιν 

κοινής συμφωνίας των αντιπροσώπων 

των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 

της 31ης Μαΐου 2010 , σχετικά με την 

έδρα της Υπηρεσίας του Φορέα 

Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 

(2010/349/ΕΕ) (ΕΕ L156, 23.6.2010, 

σ.12). 

Or. en 

 

Τροπολογία   181 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική 

για την ψηφιακή ενιαία αγορά της 

Ευρώπης»27, η Επιτροπή προέβλεψε την 

υποβολή προτάσεων το 2016 για τη 

φιλόδοξη μεταρρύθμιση του κανονιστικού 

πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε ένα πιο 

αποτελεσματικό κανονιστικό θεσμικό 

πλαίσιο, με σκοπό την κατάλληλη 

προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

για τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, ως 

μέρος της δημιουργίας των κατάλληλων 

συνθηκών για την ψηφιακή ενιαία αγορά. 

Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πολύ 

υψηλής χωρητικότητας δικτύων 

συνδεσιμότητας, μια πιο συντονισμένη 

διαχείριση του ραδιοφάσματος για 

ασύρματα δίκτυα και τη δημιουργία 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα 

προηγμένα ψηφιακά δίκτυα και τις 

καινοτόμες υπηρεσίες. Στην ανακοίνωση 

επισημαίνεται ότι το μεταβαλλόμενο 

εμπορικό και τεχνολογικό περιβάλλον 

επιβάλλει την ενίσχυση του θεσμικού 

πλαισίου με την ενδυνάμωση του ρόλου 

του BEREC. 

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική 

για την ψηφιακή ενιαία αγορά της 

Ευρώπης»27, η Επιτροπή προέβλεψε την 

υποβολή προτάσεων το 2016 για τη 

φιλόδοξη μεταρρύθμιση του κανονιστικού 

πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε ένα πιο 

αποτελεσματικό κανονιστικό θεσμικό 

πλαίσιο, με σκοπό την κατάλληλη 

προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

για τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, ως 

μέρος της δημιουργίας των κατάλληλων 

συνθηκών για την ψηφιακή ενιαία αγορά. 

Αυτές περιλαμβάνουν αν μη τι άλλο την 

ανάπτυξη πολύ υψηλής χωρητικότητας 

δικτύων συνδεσιμότητας, μια πιο 

συντονισμένη διαχείριση του 

ραδιοφάσματος για ασύρματα δίκτυα και 

τη δημιουργία ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού για τα προηγμένα ψηφιακά 

δίκτυα και τις καινοτόμες υπηρεσίες. Στην 

ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το 

μεταβαλλόμενο εμπορικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον επιβάλλει την ενίσχυση του 

θεσμικού πλαισίου με την ενδυνάμωση του 

ρόλου του BEREC. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Στο ψήφισμά του της 19ης 

Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια 

(6) Στο ψήφισμά του της 19ης 

Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια 
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νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση 

ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού 

πλαισίου. Αυτό μπορεί να το πράξει 

ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και 

τις εξουσίες λήψης αποφάσεων του 

BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνει τη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 

επιτρέπει την αποτελεσματική εποπτεία 

του BEREC κατά την ανάπτυξη της 

ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την 

επίλυση των διασυνοριακών διαφορών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, 

παράλληλα, να βελτιωθεί περαιτέρω η 

δομή διακυβέρνησης του BEREC. 

νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση 

ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού 

πλαισίου. Αυτό μπορεί να το πράξει 

ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και 

τις εξουσίες λήψης αποφάσεων του 

BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνει τη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με 

πλήρη σεβασμό της αρχής της 

επικουρικότητας, και να διευκολύνει την 

επίλυση των διασυνοριακών διαφορών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, εν 

προκειμένω, ότι οι αναγκαίοι οικονομικοί 

και ανθρώπινοι πόροι δεν θα πρέπει να 

συνεπάγονται περαιτέρω επιβαρύνσεις του 

προϋπολογισμού της Ένωσης. 

Or. it 
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Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Στο ψήφισμά του της 19ης 

Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια 

νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση 

ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού 

πλαισίου. Αυτό μπορεί να το πράξει 

ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και 

τις εξουσίες λήψης αποφάσεων του 

BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνει τη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 

(6) Στο ψήφισμά του της 19ης 

Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια 

νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση 

ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού 

πλαισίου. Ζήτησε, συγκεκριμένα, από την 

Επιτροπή, να ενισχύσει τον ρόλο, τις 

ικανότητες και τις εξουσίες λήψης 

αποφάσεων του BEREC, προκειμένου να 

επιτυγχάνει τη συνεπή εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών 
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επιτρέπει την αποτελεσματική εποπτεία 

του BEREC κατά την ανάπτυξη της 

ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την 

επίλυση των διασυνοριακών διαφορών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, 

παράλληλα, να βελτιωθεί περαιτέρω η 

δομή διακυβέρνησης του BEREC. 

επικοινωνιών, να επιτρέπει την 

αποτελεσματική εποπτεία του BEREC 

κατά την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και 

να διευκολύνει την επίλυση των 

διασυνοριακών διαφορών. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τονίζει, εν προκειμένω, την 

ανάγκη να ενισχυθούν οι οικονομικοί και 

οι ανθρώπινοι πόροι και, παράλληλα, να 

βελτιωθεί περαιτέρω η δομή 

διακυβέρνησης του BEREC. 

Or. en 
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Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Στο ψήφισμά του της 19ης 

Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια 

νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση 

ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού 

πλαισίου. Αυτό μπορεί να το πράξει 

ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και 

τις εξουσίες λήψης αποφάσεων του 

BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνει τη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 

επιτρέπει την αποτελεσματική εποπτεία 

του BEREC κατά την ανάπτυξη της 

ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την 

επίλυση των διασυνοριακών διαφορών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, 

παράλληλα, να βελτιωθεί περαιτέρω η 

δομή διακυβέρνησης του BEREC. 

(6) Στο ψήφισμά του της 19ης 

Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια 

νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση 

ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού 

πλαισίου. Αυτό μπορεί να το πράξει 

ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και 

τις εξουσίες λήψης αποφάσεων του 

BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνει τη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 

επιτρέπει την αποτελεσματική εποπτεία 

του BEREC κατά την ανάπτυξη της 

ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την 

επίλυση των διασυνοριακών διαφορών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, 

παράλληλα, να βελτιωθεί έτι περαιτέρω η 

δομή διακυβέρνησης του BEREC. 

Or. el 



 

PE602.937v01-00 16/160 AM\1122719EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο BEREC και η Υπηρεσία του 

BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή 

της διακυβέρνησης του BEREC και της 

Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη 

και προκαλεί περιττές διοικητικές 

επιβαρύνσεις. Προκειμένου να 

διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας 

και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω 

στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την 

πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ 

υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 

δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς 

ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του 

BEREC και την ενίσχυση της δομής 

διακυβέρνησής του με την ίδρυση του 

BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού 

της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης 

στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον 

ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που 

διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που 

καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε 

σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά 

την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα 

του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή 

(7) Ο BEREC και η Υπηρεσία του 

BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

ρυθμιστικές πρακτικές. Προκειμένου να 

διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας 

και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω 

στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την 

πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ 

υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 

δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς 

ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του 

BEREC. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην 

ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον ρόλο που 

διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που 

καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε 

σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά 

την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα 

του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την 

οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό 

αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC 

όπως η έκδοση αποφάσεων και 

κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα 

θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά 

θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση 
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πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την 

οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό 

αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC 

όπως η έκδοση αποφάσεων και 

κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα 

θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά 

θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση 

γνωμών επί των διαδικασιών της 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, 

καθώς και σχετικά με την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος. 

γνωμών επί των διαδικασιών της 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς. 

Or. it 

 

Τροπολογία   186 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο BEREC και η Υπηρεσία του 

BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή 

της διακυβέρνησης του BEREC και της 

Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη 

και προκαλεί περιττές διοικητικές 

επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει 

κέρδη αποτελεσματικότητας και 

συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω 

στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την 

πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ 

υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 

δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

(7) Ο BEREC και η Υπηρεσία του 

BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

ρυθμιστικές πρακτικές, για παράδειγμα 

στον τομέα των προϊόντων χονδρικής 

πρόσβασης, για τον οποίο ο BEREC δεν 

έχει διατυπώσει επαρκείς κατευθυντήριες 

γραμμές, γεγονός το οποίο επηρεάζει τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

διασυνοριακά. Επιπλέον, η δομή της 

διακυβέρνησης του BEREC και της 

Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη 

και προκαλεί περιττές διοικητικές 

επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει 

κέρδη αποτελεσματικότητας και 

συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω 

στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
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επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς 

ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του 

BEREC και την ενίσχυση της δομής 

διακυβέρνησής του με την ίδρυση του 

BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού 

της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης 

στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον 

ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που 

διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που 

καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε 

σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά 

την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα 

του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την 

οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό 

αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC 

όπως η έκδοση αποφάσεων και 

κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα 

θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά 

θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση 

γνωμών επί των διαδικασιών της 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, 

καθώς και σχετικά με την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος. 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την 

πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ 

υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 

δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς 

ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του 

BEREC και την ενίσχυση της δομής 

διακυβέρνησής του με την ίδρυση του 

BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού 

της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης 

στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον 

ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που 

διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που 

καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε 

σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά 

την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα 

του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την 

οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό 

αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC 

όπως η έκδοση αποφάσεων και 

κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα 

θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά 

θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση 

γνωμών επί των διαδικασιών της 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, 

καθώς και σχετικά με την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία   187 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο BEREC και η Υπηρεσία του 

BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή 

της διακυβέρνησης του BEREC και της 

Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη 

και προκαλεί περιττές διοικητικές 

επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει 

κέρδη αποτελεσματικότητας και 

συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω 

στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την 

πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ 

υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 

δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς 

ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του 

BEREC και την ενίσχυση της δομής 

διακυβέρνησής του με την ίδρυση του 

BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού 

της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης 

στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον 

ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που 

διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που 

καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε 

σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά 

την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα 

του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την 

οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό 

αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC 

όπως η έκδοση αποφάσεων και 

κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα 

θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά 

θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση 

(7) Ο BEREC και η Υπηρεσία του 

BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές 

πρακτικές. Επιπλέον, η δομή της 

διακυβέρνησης του BEREC και της 

Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη 

και προκαλεί περιττές διοικητικές 

επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει 

κέρδη αποτελεσματικότητας και 

συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω 

στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την 

πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ 

υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 

δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς 

ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του 

BEREC και την ενίσχυση της δομής 

διακυβέρνησής του με την ίδρυση του 

BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού 

της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης 

στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον 

ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που 

διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που 

καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε 

σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά 

την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα 

του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την 

οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό 

αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC 

όπως η έκδοση αποφάσεων και 

κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα 

θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά 

θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση 
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γνωμών επί των διαδικασιών της 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, 

καθώς και σχετικά με την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος. 

γνωμών επί των διαδικασιών της 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, 

καθώς και σχετικά με την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος. 

Or. el 

 

Τροπολογία   188 

Victor Negrescu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, 

και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε 

αυτόνομο οργανισμό. 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, 

και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε 

αυτόνομο οργανισμό, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι ο νέος οργανισμός θα 

προσδίδει περαιτέρω προστιθέμενη αξία 

και θα ευθυγραμμίζεται με τις 

προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
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ιδίως με τη στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά. 

Or. en 

 

Τροπολογία   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, 

και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε 

αυτόνομο οργανισμό. 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, 

και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε 

οργανισμό που θα είναι ανεξάρτητος από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, 

και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε 

αυτόνομο οργανισμό. 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 

(8) Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα 

κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας 
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για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, 

και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε 

αυτόνομο οργανισμό. 

για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση 

της πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

καθώς και της αξιοποίησής της, την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και συναφών 

ευκολιών, και την προώθηση των 

συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την 

τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 

αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με 

την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση 

συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

απαραίτητη η συνέχεια του έργου του 

BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC 

και η περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Or. it 

 

Τροπολογία   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ο οργανισμός πρέπει να 

διευθύνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με 

τις αρχές της κοινής δήλωσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους 

οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012 

(«κοινή προσέγγιση»)28 . Λόγω της 

καθιερωμένης εικόνας του BEREC και 

του κόστους που θα συνεπαγόταν η 

τροποποίηση του ονόματός του, ο νέος 

οργανισμός θα πρέπει να διατηρήσει το 

όνομα BEREC. 

διαγράφεται 
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_________________  

28 Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης 

Ιουλίου 2012. 

 

Or. it 

 

Τροπολογία   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ο οργανισμός πρέπει να 

διευθύνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με 

τις αρχές της κοινής δήλωσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους 

οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012 

(«κοινή προσέγγιση»)28 . Λόγω της 

καθιερωμένης εικόνας του BEREC και του 

κόστους που θα συνεπαγόταν η 

τροποποίηση του ονόματός του, ο νέος 

οργανισμός θα πρέπει να διατηρήσει το 

όνομα BEREC. 

(9) Ο οργανισμός πρέπει να 

διευθύνεται και να λειτουργεί με πλήρη 

ανεξαρτησία από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Λόγω της καθιερωμένης 

εικόνας του BEREC και του κόστους που 

θα συνεπαγόταν η τροποποίηση του 

ονόματός του, ο νέος οργανισμός θα 

πρέπει να διατηρήσει το όνομα BEREC. 

_________________  

28 Δήλωση του Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης 

Ιουλίου 2012. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα 

όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων 

θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η 

συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς 

όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων 

χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή 

απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, 

προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά 

κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική 

προσέγγιση, καθώς και η τήρηση 

ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των 

καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ 

που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις 

τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, ο οργανισμός θα 

χρειαστεί κατάλληλους οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους και θα 

εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει 

εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα 

όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων 

θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η 

συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων, η παροχή απαραίτητων οδηγιών 

προς τις ΕΡΑ, προκειμένου να 

διασφαλιστούν κοινά κριτήρια και μια 

συνεπής ρυθμιστική προσέγγιση, καθώς 

και η τήρηση ορισμένων μητρώων σε 

επίπεδο Ένωσης. Αυτό ισχύει με την 

επιφύλαξη των καθηκόντων που ορίζονται 

για τις ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα 

στις αγορές των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τις τοπικές συνθήκες 

τους. Για την εκτέλεση των καθηκόντων 

του, ο BEREC θα εξακολουθήσει να 

συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από τις 

ΕΡΑ. 

Or. it 

 

Τροπολογία   195 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα 

όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα 

όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων 
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θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η 

συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς 

όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων 

χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή 

απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, 

προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά 

κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική 

προσέγγιση, καθώς και η τήρηση 

ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των 

καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ 

που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις 

τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, ο οργανισμός θα 

χρειαστεί κατάλληλους οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους και θα 

εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει 

εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. 

θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η 

συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς 

όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων 

χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή 

απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, 

προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά 

κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική 

προσέγγιση, καθώς και η τήρηση 

ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των 

καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ 

που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις 

τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση 

των πρόσθετων καθηκόντων του και 

δεδομένης της αυξημένης βαρύτητας των 

καθηκόντων που σχετίζονται με το 

περιεχόμενο σε σχέση με τα αμιγώς 

διοικητικά καθήκοντα, ο οργανισμός θα 

χρειαστεί κατάλληλους οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους και θα 

εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει 

εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα 

όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων 

θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η 

συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα 

όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων 

θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η 

συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς 
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όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων 

χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή 

απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, 

προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά 

κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική 

προσέγγιση, καθώς και η τήρηση 

ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των 

καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ 

που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις 

τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, ο οργανισμός θα 

χρειαστεί κατάλληλους οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους και θα 

εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει 

εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. 

όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων 

χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή 

απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, 

προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά 

κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική 

προσέγγιση, καθώς και η τήρηση 

ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των 

καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ 

που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις 

τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση 

των καθηκόντων της, η Υπηρεσία του 

BEREC χρειάζεται κατάλληλους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και 

θα εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει 

εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα 

όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων 

θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η 

συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες 

εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς 

όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων 

χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή 

απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, 

προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά 

κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική 

προσέγγιση, καθώς και η τήρηση 

ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των 

(10) Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με 

εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και αποτελούμενος από εκπροσώπους των 

ΕΡΑ, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για 

να αναλάβει καθήκοντα όπως η λήψη 

αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων με 

διασυνοριακή διάσταση, η συμβολή στις 

αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικής 

αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων (τόσο 

για τη ρύθμιση της αγοράς όσο και για την 

εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος), η παροχή απαραίτητων 

οδηγιών προς τις ΕΡΑ, προκειμένου να 

διασφαλιστούν κοινά κριτήρια και μια 

συνεπής ρυθμιστική προσέγγιση, καθώς 

και η τήρηση ορισμένων μητρώων σε 

επίπεδο Ένωσης. Αυτό ισχύει με την 

επιφύλαξη των καθηκόντων που ορίζονται 
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καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ 

που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις 

τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, ο οργανισμός θα 

χρειαστεί κατάλληλους οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους και θα 

εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει 

εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. 

για τις ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα 

στις αγορές των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τις τοπικές συνθήκες 

τους. Για την εκτέλεση των καθηκόντων 

του, ο οργανισμός θα χρειαστεί 

κατάλληλους οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους και θα 

εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει 

εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Για να διασφαλιστεί η συνεπής 

εφαρμογή της νομοθεσίας σε ολόκληρη 

την Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστεί μέσω 

του BEREC μηχανισμός συνεκτικότητας 

για τη συνεργασία μεταξύ των ΕΡΑ. Ο εν 

λόγω μηχανισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται ιδίως σε περιπτώσεις που 

μια ΕΡΑ προτίθεται να εγκρίνει μέτρο το 

οποίο αποσκοπεί στην παραγωγή 

εννόμων αποτελεσμάτων που μπορεί να 

δημιουργήσουν φραγμό για την 

εσωτερική αγορά ή να προκαλέσουν 

έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά 

την κοινή ερμηνεία της ενωσιακής 

νομοθεσίας. Θα πρέπει να εφαρμόζεται 

όταν οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή ζητεί 

να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα στο 

πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, 

σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών 

ή βάσει καταγγελίας από επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται διασυνοριακά και 

επηρεάζεται από τέτοια μέτρα. Ο εν λόγω 

μηχανισμός δεν θα πρέπει να θίγει τυχόν 

μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβει η 

Επιτροπή κατά την άσκηση των 

εξουσιών της βάσει των Συνθηκών. 



 

AM\1122719EL.docx 29/160 PE602.937v01-00 

 EL 

Or. en 

 

Τροπολογία   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Ο BEREC θα πρέπει επίσης να 

εξυπηρετεί ως φορέας προβληματισμού, 

συζήτησης και παροχής συμβουλών προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συνεπώς, ο 

BEREC θα πρέπει να συμβουλεύει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός 

τους ή με δική του πρωτοβουλία. 

Or. en 

 

Τροπολογία   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ο BEREC θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα, αν είναι απαραίτητο, να 

συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του 

ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, 

οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες29, ιδίως την ομάδα 

για την πολιτική ραδιοφάσματος30, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων, την ομάδα των ευρωπαϊκών 

ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32· 

καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές 

(11) Υπό το φως της αυξανόμενης 

σύγκλισης μεταξύ τομέων που παρέχουν 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και της οριζόντιας διάστασης 

ρυθμιστικών ζητημάτων που σχετίζονται 

με την ανάπτυξή τους, ο BEREC θα 

πρέπει να συντονίζει το έργο, και να 

συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του 

ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, 

οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα 

για την πολιτική ραδιοφάσματος29, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων30, την ομάδα των ευρωπαϊκών 
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(όπως επιτροπή επικοινωνιών και η 

επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει 

επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις 

ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς 

και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται 

αναγκαίο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31, 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32, το 

δίκτυο συνεργασίας για την προστασία 

των καταναλωτών και ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς τυποποίησης· καθώς και με 

τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή 

επικοινωνιών και η επιτροπή 

ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να 

επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες 

αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές 

αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες 

των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς 

οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

_________________ _________________ 

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη 

σύσταση ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 

σ. 49). 

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη 

σύσταση ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 

σ. 49). 

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 

31 Οδηγία [...]. 31 Οδηγία [...]. 

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 

σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ 

L 165 της 18.6.2013, σ. 41). 

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 

σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ 

L 165 της 18.6.2013, σ. 41). 

Or. en 

 

Τροπολογία   201 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 

συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με 

θέματα διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες 

και θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από 

τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, 

από τον επικεφαλής ή ένα μέλος του 

συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι 

οποίοι προστατεύονται από τις 

απαιτήσεις περί απόλυσης. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 
συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

(12) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνο για τα σχετικά θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης και να αποτελείται, εκτός από 

τον επικεφαλής ή ένα μέλος του 
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δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες 

και θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από 

τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, 

από τον επικεφαλής ή ένα μέλος του 

συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι 

οποίοι προστατεύονται από τις 

απαιτήσεις περί απόλυσης. 

συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, και 

από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 

συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες και 

θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από τους 

δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, από 

τον επικεφαλής ή ένα μέλος του 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 

συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εκτελεί 

τις σχετικές λειτουργίες και θα πρέπει να 

αποτελείται από τον επικεφαλής ή ένα 

μέλος του συλλογικού οργάνου από κάθε 

ΕΡΑ, οι οποίοι προστατεύονται από τις 
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συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι 

οποίοι προστατεύονται από τις απαιτήσεις 

περί απόλυσης. 

απαιτήσεις περί απόλυσης. Επιπροσθέτως, 

η Επιτροπή, με δύο εκπροσώπους, 

δικαιούται να συμμετέχει στις 

δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου, με 

περιορισμένο δικαίωμα ψήφου για 

θέματα διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 

συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες και 

θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από τους 

δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, από 

τον επικεφαλής ή ένα μέλος του 

συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι 

οποίοι προστατεύονται από τις απαιτήσεις 

περί απόλυσης. 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 

συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες και 

θα πρέπει να αποτελείται από τον 

επικεφαλής ή ένα μέλος του συλλογικού 

οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι οποίοι 

προστατεύονται από τις απαιτήσεις περί 

απόλυσης. 

Or. fr 
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Τροπολογία   205 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 

συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες και 

θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από τους 

δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, από τον 

επικεφαλής ή ένα μέλος του συλλογικού 

οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι οποίοι 

προστατεύονται από τις απαιτήσεις περί 

απόλυσης. 

(12) Σε σύγκριση με την κατάσταση 

κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό 

συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης 

λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός 

ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα 

δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις 

δραστηριότητες του BEREC, θα 

αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και 

λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

συνοχής και των επιδόσεων του 

οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εκτελεί 

τις σχετικές λειτουργίες και θα πρέπει να 

αποτελείται, εκτός από τον εκπρόσωπο 

της Επιτροπής, από τον επικεφαλής ή ένα 

μέλος του συλλογικού οργάνου από κάθε 

ΕΡΑ, οι οποίοι προστατεύονται από τις 

απαιτήσεις περί απόλυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Στο παρελθόν, οι εξουσίες 

αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής 

ασκούνταν από τον αντιπρόεδρο της 

επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας του 

BEREC. Το διοικητικό συμβούλιο του 

(13) Στο παρελθόν, οι εξουσίες 

αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής 

ασκούνταν από τον αντιπρόεδρο της 

επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας του 

BEREC. Το διοικητικό συμβούλιο του 
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νέου οργανισμού θα πρέπει να αναθέσει 

στον εκτελεστικό διευθυντή συναφείς 

εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς 

αρχής, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να 

μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω 

εξουσίες. Αυτό θα συμβάλει στην 

αποτελεσματική διαχείριση του 

προσωπικού του BEREC, καθώς και στην 

εξασφάλιση ότι η επιτροπή διαχείρισης, 

καθώς και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής 

πρόεδρος, μπορούν να επικεντρωθούν στα 

καθήκοντά τους. 

νέου οργανισμού θα πρέπει να αναθέσει 

στον γενικό γραμματέα συναφείς εξουσίες 

αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, ο 

οποίος θα εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει 

περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες. Αυτό θα 

συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση 

του προσωπικού του BEREC, καθώς και 

στην εξασφάλιση ότι η επιτροπή 

διαχείρισης, καθώς και ο πρόεδρος και ο 

αναπληρωτής πρόεδρος, μπορούν να 

επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   207 

Victor Negrescu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Κατά το παρελθόν η θητεία του 

προέδρου και του/των 

αντιπροέδρου/αντιπροέδρων είχε μονοετή 

διάρκεια. Ενόψει των πρόσθετων 

καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον 

BEREC και της ανάγκης να εξασφαλιστεί 

ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός 

για τις δραστηριότητές του, είναι ζωτικής 

σημασίας να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος 

και ο αναπληρωτής πρόεδρος 

επωφελούνται από μια σταθερή και 

μακροχρόνια θητεία. 

(14) Κατά το παρελθόν η θητεία του 

προέδρου και του/των 

αντιπροέδρου/αντιπροέδρων είχε μονοετή 

διάρκεια. Ενόψει των πρόσθετων 

καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον 

BEREC και της ανάγκης να εξασφαλιστεί 

ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός 

για τις δραστηριότητές του, είναι ζωτικής 

σημασίας να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος 

και ο αναπληρωτής πρόεδρος 

επωφελούνται από μια σταθερή και 

μακροχρόνια θητεία μέσω ετήσιας 

έκθεσης αξιολόγησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   208 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Κατά το παρελθόν η θητεία του 

προέδρου και του/των 

αντιπροέδρου/αντιπροέδρων είχε μονοετή 

διάρκεια. Ενόψει των πρόσθετων 

καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον 

BEREC και της ανάγκης να εξασφαλιστεί 

ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός 

για τις δραστηριότητές του, είναι ζωτικής 

σημασίας να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος 

και ο αναπληρωτής πρόεδρος 

επωφελούνται από μια σταθερή και 

μακροχρόνια θητεία. 

(14) Κατά το παρελθόν η θητεία του 

προέδρου και του/των 

αντιπροέδρου/αντιπροέδρων είχε μονοετή 

διάρκεια. Ενόψει των πρόσθετων 

καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον 

BEREC και της ανάγκης να εξασφαλιστεί 

ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός 

για τις δραστηριότητές του, η θητεία του 

προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου 

θα είναι διετής. 

Or. el 

 

Τροπολογία   209 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 

να πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο 

τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. 

Δεδομένης της εμπειρίας του 

παρελθόντος, και του ενισχυμένου ρόλου 

του BEREC, το διοικητικό συμβούλιο 

μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσει 

πρόσθετες συνεδριάσεις. 

(15) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 

να πραγματοποιεί κάθε μήνα συνεδριάσεις 

και να ενημερώνει για τα πεπραγμένα. 

Or. el 

 

Τροπολογία   210 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο 

ο εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί με 

θητεία 2,5 ετών. Το διοικητικό συμβούλιο 

θα πρέπει να τον/την διορίσει με βάση 

κατάλογο που καταρτίζεται από την 

Επιτροπή μετά από ανοιχτή και διαφανή 

διαδικασία επιλογής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των 

υποψηφίων και υψηλό επίπεδο 

ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η 

θητεία του διευθυντή διοίκησης της 

Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία 

χρόνια. 

Or. el 

 

Τροπολογία   211 

Patrizia Toia 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Ο υποψήφιος θα 

πρέπει να λάβει την έγκριση του 
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διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν αναλάβει 

καθήκοντα. Επιπλέον, στο παρελθόν, η 

θητεία του διευθυντή διοίκησης της 

Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία 

χρόνια. Είναι απαραίτητο ο εκτελεστικός 

διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη 

εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σταθερότητα και η υλοποίηση μιας 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον 

οργανισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία 

επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί 

αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και 

υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, 

στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

(16) Ο ρόλος του γενικού γραμματέα, ο 

οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την 

επαρκή λειτουργία του νέου οργανισμού 

και την εκτέλεση των καθηκόντων που του 

έχουν ανατεθεί. Το διοικητικό συμβούλιο 

θα πρέπει να τον/την διορίσει με βάση 

κατάλογο που καταρτίζεται από το 

Συμβούλιο, προκειμένου να του/της 

προσδοθεί ισχυρή νομιμοποίηση, η οποία 

θα βασίζεται στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 

στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

γενικός γραμματέας να έχει μια αρκετά 

μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

Or. fr 
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Τροπολογία   213 

Victor Negrescu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, η οποία να 

διαρκεί έως πέντε έτη, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία   214 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

(16) Ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος θα 

είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

Υπηρεσίας του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 
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καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει μετά από ανοιχτή και διαφανή 

διαδικασία επιλογής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των 

υποψηφίων και υψηλό επίπεδο 

ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η 

θητεία του διευθυντή διοίκησης της 

Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία 

χρόνια. Είναι απαραίτητο ο διευθυντής να 

έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σταθερότητα και η υλοποίηση μιας 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την 

Υπηρεσία του BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία   215 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει μετά από ανοιχτή και διαφανή 

διαδικασία επιλογής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των 

υποψηφίων και υψηλό επίπεδο 

ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η 

θητεία του διευθυντή διοίκησης της 

Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία 

χρόνια. Είναι απαραίτητο ο εκτελεστικός 

διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη 

εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σταθερότητα και η υλοποίηση μιας 
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υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον 

οργανισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

νέου οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

(16) Ο ρόλος του εκτελεστικού 

διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής 

σημασίας για την επαρκή λειτουργία του 

οργανισμού και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την 

διορίσει με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται από τις ΕΡΑ μετά από 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή 

αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο 

παρελθόν, η θητεία του διευθυντή 

διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC 

διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο 

εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια 

αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 

υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον οργανισμό. 

Or. it 

 

Τροπολογία   217 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

είναι υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 

να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια 

εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση 

της αγοράς και την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 
των διαδικασιών αυτών. 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας 

εμπειρογνωμόνων, ως εκ τούτου, το 

ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους 

και των συμπροέδρων τους. Ο 

καταλόγους των εξειδικευμένων 

εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να 

καταρτίζεται εκ των προτέρων για να 

εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

που υπόκεινται σε προθεσμίες. Πρέπει να 

αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγκρουση 

συμφερόντων των μελών των ομάδων 

εργασίας ή των παρατηρητών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 
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να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς 

και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 

των διαδικασιών αυτών. 

να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς 

και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 

των διαδικασιών αυτών. Οι κατάλογοι 

εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε 

ομάδες εργασίας, μαζί με τις δηλώσεις 

συμφερόντων τους, θα πρέπει να 

δημοσιεύονται. 

Or. en 

 

Τροπολογία   219 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 

να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση και να 

τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης οι 

απόψεις και οι συνεισφορές όλων των 

ΕΡΑ, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να 

συντονίζονται και να εποπτεύονται από 

μέλη του προσωπικού του BEREC. Ο 

καταλόγους των εξειδικευμένων 

εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να 

καταρτίζεται εκ των προτέρων για να 

εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 
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και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 

των διαδικασιών αυτών. 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς 

και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 

των διαδικασιών αυτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 

να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς 

και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 

των διαδικασιών αυτών. 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 

να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Οι κατάλογοι 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζονται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, 

λόγω της προθεσμίας των διαδικασιών 

αυτών. 

Or. it 

 

Τροπολογία   221 

Victor Negrescu 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 

να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς 

και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 

των διαδικασιών αυτών. 

(17) Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 

περισσότερα από τα καθήκοντα του 

BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο 

πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, 

το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων 

εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί γεωγραφικά 

ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες 

εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και 

να εποπτεύονται από μέλη του 

προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους 

των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα 

πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων 

για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση 

ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών 

μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς 

και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες 

των διαδικασιών αυτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος 

για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 

απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν 

λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα 

διαγράφεται 
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προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το 

οποίο είναι μέρος του οργανισμού αλλά 

ανεξάρτητο από τη διοικητική και 

ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα 

προσφυγών προορίζονται να παράγουν 

έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της 

νομιμότητάς τους. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι όσον αφορά 

τους κανόνες της διαδικασίας του 

τμήματος προσφυγών, οι εκτελεστικές 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν 

στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου33. 

_________________  

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   223 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος 

για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 

απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν 

διαγράφεται 
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λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα 

προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το 

οποίο είναι μέρος του οργανισμού αλλά 

ανεξάρτητο από τη διοικητική και 

ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα 

προσφυγών προορίζονται να παράγουν 

έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της 

νομιμότητάς τους. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι όσον αφορά 

τους κανόνες της διαδικασίας του 

τμήματος προσφυγών, οι εκτελεστικές 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν 

στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου33. 

_________________  

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος 

για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 

(18) Ο BEREC δεν είναι αρμόδιος για 

τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα 
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απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν 

λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα 

προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το 

οποίο είναι μέρος του οργανισμού αλλά 

ανεξάρτητο από τη διοικητική και 

ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα 

προσφυγών προορίζονται να παράγουν 

έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της 

νομιμότητάς τους. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι όσον αφορά 

τους κανόνες της διαδικασίας του 

τμήματος προσφυγών, οι εκτελεστικές 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν 

στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου33 . 

_________________  

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   225 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος 

για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή 

(18) Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος 

για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 

απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν 

λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα 

προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το οποίο 

είναι μέρος του οργανισμού αλλά 

ανεξάρτητο από τη διοικητική και 

ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα 

προσφυγών προορίζονται να παράγουν 

έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της 

νομιμότητάς τους. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι όσον αφορά 

τους κανόνες της διαδικασίας του 

τμήματος προσφυγών, οι εκτελεστικές 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν 

στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου33. 

νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 

απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν 

λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα 

προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το οποίο 

είναι μέρος του οργανισμού αλλά 

ανεξάρτητο από τη διοικητική και 

ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα 

προσφυγών προορίζονται να παράγουν 

έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της 

νομιμότητάς τους. 

_________________  

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   226 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος 

για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να 

(18) Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος 

για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να 
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εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 

απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν 

λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα 

προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το οποίο 

είναι μέρος του οργανισμού αλλά 

ανεξάρτητο από τη διοικητική και 

ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα 

προσφυγών προορίζονται να παράγουν 

έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της 

νομιμότητάς τους. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι όσον αφορά 

τους κανόνες της διαδικασίας του 

τμήματος προσφυγών, οι εκτελεστικές 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην 

Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου33. 

εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 

απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν 

λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα 

προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το οποίο 

είναι μέρος του οργανισμού και οφείλει να 

είναι ανεξάρτητο από τη διοικητική και 

ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα 

προσφυγών προορίζονται να παράγουν 

έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της 

νομιμότητάς τους. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι όσον αφορά 

τους κανόνες της διαδικασίας του 

τμήματος προσφυγών, οι εκτελεστικές 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην 

Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου33. 

_________________ _________________ 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Or. el 

 

Τροπολογία   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Η Υπηρεσία του BEREC θα 

πρέπει να έχει στη διάθεσή της επαρκείς 
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οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 

για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Η 

αύξηση του αριθμού των καθηκόντων 

που ανατίθενται στον BEREC και η 

πολυπλοκότητα των καθηκόντων που 

ζητείται να αναλάβει η Υπηρεσία του 

BEREC πρέπει να αποτυπώνονται 

δεόντως στον προγραμματισμό των 

πόρων της Υπηρεσίας του BEREC. 

Επιπλέον, η σύνθεση του ανθρώπινου 

δυναμικού της Υπηρεσίας του BEREC 

πρέπει να αντανακλά την ανάγκη για 

επαρκή ισορροπία μεταξύ εκτάκτων 

υπαλλήλων και εξωτερικού προσωπικού. 

Or. en 

 

Τροπολογία   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19β) Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 

συνήφθη η συμφωνία για την έδρα μεταξύ 

της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC) και 

της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 

Λετονίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(20) Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία 

του, ο BEREC θα πρέπει να διαθέτει δικό 

του προϋπολογισμό, του οποίου το 

μεγαλύτερο μέρος θα προέρχεται κυρίως 

από συνεισφορά της Ένωσης. Η 

χρηματοδότηση του BEREC θα πρέπει να 

υπόκειται σε συμφωνία της αρμόδιας για 

τον προϋπολογισμό αρχής όπως ορίζεται 

στο σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας 

για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 

συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση35. 

(20) Για να εξασφαλιστούν η αυτονομία 

και η ανεξαρτησία της, η Υπηρεσία του 

BEREC θα πρέπει να διαθέτει δικό του 

προϋπολογισμό, του οποίου το μεγαλύτερο 

μέρος θα προέρχεται κυρίως από 

συνεισφορά της Ένωσης. Στον 

προϋπολογισμό θα πρέπει να 

αποτυπώνονται τα πρόσθετα καθήκοντα 

και ο ενισχυμένος ρόλος της Υπηρεσία 

του BEREC και του BEREC. Η 

χρηματοδότηση του BEREC θα πρέπει να 

υπόκειται σε συμφωνία της αρμόδιας για 

τον προϋπολογισμό αρχής όπως ορίζεται 

στο σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας 

για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 

συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση35. 

_________________ _________________ 

35 Διοργανική συμφωνία, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση (EE C 373 της 

20.12.2013, σ. 1). 

35 Διοργανική συμφωνία, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση (EE C 373 της 

20.12.2013, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο BEREC θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος όσον αφορά τα επιχειρησιακά 

και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, 

διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για 

τον σκοπό αυτό, ο BEREC είναι αναγκαίο 

και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της 

Ένωσης με νομική προσωπικότητα και 

(21) Ο BEREC θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος όσον αφορά τα επιχειρησιακά 

και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, 

διοικητική και οικονομική αυτονομία. Θα 

πρέπει να λειτουργεί επίσης ως φορέας-

σύνδεσμος για τις ΕΡΑ προκειμένου να 

εξασφαλίσει ένα μακροπρόθεσμο νομικό 

πλαίσιο. 
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να ασκεί τις αρμοδιότητες που του 

ανατίθενται. 

Or. it 

 

Τροπολογία   231 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο BEREC θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος όσον αφορά τα επιχειρησιακά 

και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, 

διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για 

τον σκοπό αυτό, ο BEREC είναι αναγκαίο 

και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της 

Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να 

ασκεί τις αρμοδιότητες που του 

ανατίθενται. 

(21) Ο BEREC οφείλει να είναι 

ανεξάρτητος όσον αφορά τα επιχειρησιακά 

και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, 

διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για 

τον σκοπό αυτό, ο BEREC είναι αναγκαίο 

και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της 

Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να 

ασκεί τις αρμοδιότητες που του 

ανατίθενται. 

Or. el 

 

Τροπολογία   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Ως αποκεντρωμένος οργανισμός 

της Ένωσης, ο BEREC πρέπει να 

λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής του 

και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει μια θέση της Ένωσης σε 

εξωτερικό ακροατήριο ή ότι δεσμεύει την 

Ένωση με νομικές υποχρεώσεις. 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Ως αποκεντρωμένος οργανισμός 

της Ένωσης, ο BEREC πρέπει να 

λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής του 

και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει μια θέση της Ένωσης σε 

εξωτερικό ακροατήριο ή ότι δεσμεύει την 

Ένωση με νομικές υποχρεώσεις. 

(22) Ως ανεξάρτητος οργανισμός, ο 

BEREC πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο 

της εντολής του. Δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μια θέση της 

Ένωσης σε εξωτερικό ακροατήριο ή ότι 

δεσμεύει την Ένωση με νομικές 

υποχρεώσεις. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   234 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να επεκταθεί 

περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πεδίο 

εφαρμογής του BEREC, ο νέος 

οργανισμός θα πρέπει να είναι ανοιχτός 

στη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών 

τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες με την 

Ένωση για τον σκοπό αυτό, ιδίως των 

αρχών των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των 

υποψήφιων χωρών. 

(23) Προκειμένου να επεκταθεί 

περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο BEREC 

και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να 

είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή των ΕΡΑ 

τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

ιδίως εκείνων που έχουν συνάψει 

συμφωνίες με την Ένωση για τον σκοπό 

αυτό, όπως τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και οι 

υποψήφιες χώρες. 

Or. en 

 



 

AM\1122719EL.docx 55/160 PE602.937v01-00 

 EL 

Τροπολογία   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να επεκταθεί 

περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πεδίο 

εφαρμογής του BEREC, ο νέος 

οργανισμός θα πρέπει να είναι ανοιχτός 

στη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών 

τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες με την 

Ένωση για τον σκοπό αυτό, ιδίως των 

αρχών των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των 

υποψήφιων χωρών. 

(23) Προκειμένου να επεκταθεί 

περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο BEREC 

και η Υπηρεσία BEREC θα πρέπει να 

είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή των 

ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών που 

είναι αρμόδιες στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες 

έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση 

για τον σκοπό αυτό, ιδίως των αρχών των 

κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των υποψήφιων 

χωρών. 

Or. it 

 

Τροπολογία   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να επεκταθεί 

περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πεδίο 

εφαρμογής του BEREC, ο νέος 

οργανισμός θα πρέπει να είναι ανοιχτός 

στη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών 

τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες με την 

Ένωση για τον σκοπό αυτό, ιδίως των 

αρχών των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των 

υποψήφιων χωρών. 

(23) Προκειμένου να επεκταθεί 

περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πεδίο 

εφαρμογής του BEREC, αυτός θα πρέπει 

να είναι ανοιχτός στη συμμετοχή των 

ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών που 

είναι αρμόδιες στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες 

έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση 

για τον σκοπό αυτό, ιδίως των αρχών των 

κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των υποψήφιων 

χωρών. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   237 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Ο BEREC θα πρέπει να δύναται να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες 

επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της 

αρμοδιότητάς του, οι οποίες δεν θα πρέπει 

να είναι επιζήμιες για τα βασικά 

καθήκοντα του BEREC και θα πρέπει να 

διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 

επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 

από το διοικητικό συμβούλιο. Το 

περιεχόμενο και η εφαρμογή της 

επικοινωνιακής στρατηγικής του BEREC 

θα πρέπει να είναι συνεπή, σχετικά και 

συντονισμένα με τις στρατηγικές και τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής και των 

άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να 

ληφθεί υπόψη η ευρύτερη εικόνα της 

Ένωσης. 

(24) Ο BEREC, υποστηριζόμενος από 

την Υπηρεσία του BEREC, θα πρέπει να 

δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της 

αρμοδιότητάς του, οι οποίες δεν θα πρέπει 

να είναι επιζήμιες για τα βασικά 

καθήκοντα του BEREC. Οι 

δραστηριότητες επικοινωνίας της 

Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να 

διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 

επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 

από το διοικητικό συμβούλιο. Το 

περιεχόμενο και η εφαρμογή της 

επικοινωνιακής στρατηγικής της Υπηρεσία 

του BEREC θα πρέπει να είναι συνεπή, 

σχετικά και συντονισμένα με τις 

στρατηγικές και τις δραστηριότητες της 

Επιτροπής και των άλλων θεσμικών 

οργάνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 

ευρύτερη εικόνα της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   238 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Ο BEREC θα πρέπει να δύναται να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες 

επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της 

αρμοδιότητάς του, οι οποίες δεν θα πρέπει 

(24) Ο BEREC θα πρέπει να δύναται να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες 

επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της 

αρμοδιότητάς του, οι οποίες δεν θα πρέπει 
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να είναι επιζήμιες για τα βασικά 

καθήκοντα του BEREC και θα πρέπει να 

διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 

επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 

από το διοικητικό συμβούλιο. Το 

περιεχόμενο και η εφαρμογή της 

επικοινωνιακής στρατηγικής του BEREC 

θα πρέπει να είναι συνεπή, σχετικά και 

συντονισμένα με τις στρατηγικές και τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής και των 

άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να 

ληφθεί υπόψη η ευρύτερη εικόνα της 

Ένωσης. 

να είναι επιζήμιες για τα βασικά 

καθήκοντα του BEREC και θα πρέπει να 

διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 

επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 

από το διοικητικό συμβούλιο. Το 

περιεχόμενο και η εφαρμογή της 

επικοινωνιακής στρατηγικής του BEREC 

οφείλει να είναι συνεπής και 

αντικειμενική σχετικά και συντονισμένα 

με τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες 

της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών 

οργάνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 

ευρύτερη εικόνα της Ένωσης. 

Or. el 

Τροπολογία   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για την αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο 

BEREC θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 

ζητά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, ως ύστατο 

μέτρο, άλλες αρχές και επιχειρήσεις. Τα 

αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να 

είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν 

υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. 

Οι ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις 

αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να συνεργάζονται με τον BEREC 

και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς 

πληροφορίες για να διασφαλιστεί ότι 

BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσει την 

εντολή του. Ο BEREC θα πρέπει επίσης να 

μοιράζεται με την Επιτροπή και τις ΕΡΑ 

τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την 

αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. 

(25) Για την αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο 

BEREC θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 

ζητά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, όπου 

κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, από άλλες αρχές 

και επιχειρήσεις. Τα αιτήματα 

πληροφόρησης θα πρέπει να είναι 

αναλογικά και να μην επιβάλλουν 

υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. 

Για τον λόγο αυτόν, ο BEREC θα πρέπει 

να καθιερώσει ένα κοινό σύστημα 

πληροφοριών και επικοινωνιών, για να 

αποφεύγεται η επανάληψη των 

αιτημάτων παροχής πληροφοριών και να 

διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων αρχών. Οι ΕΡΑ που 

βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

συνεργάζονται με τον BEREC και να 

παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς 

πληροφορίες για να διασφαλιστεί ότι 

BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσει την 
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εντολή του. Ο BEREC θα πρέπει επίσης να 

μοιράζεται με την Επιτροπή και τις ΕΡΑ 

τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την 

αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Ο BEREC διαδέχεται την 

Υπηρεσία του BEREC που συστάθηκε ως 

κοινοτικός φορέας με νομική 

προσωπικότητα από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1211/2009, όσον αφορά κάθε 

κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, νομικές 

υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, 

χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και 

ευθύνες. Ο BEREC θα πρέπει να 

αναλάβει το προσωπικό της Υπηρεσίας 

του BEREC, του οποίου τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 

επηρεαστούν, 

(28) Η Υπηρεσία διαδέχεται την 

Υπηρεσία του BEREC, που συστάθηκε ως 

κοινοτικός φορέας με νομική 

προσωπικότητα από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1211/2009, όσον αφορά κάθε 

κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, νομικές 

υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, 

χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και 

ευθύνες. 

Or. en 

 

Τροπολογία   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Ο BEREC διαδέχεται την 

Υπηρεσία του BEREC που συστάθηκε ως 

κοινοτικός φορέας με νομική 

προσωπικότητα από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1211/2009, όσον αφορά κάθε 

(28) Η Υπηρεσία του BEREC που 

συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με 

νομική προσωπικότητα από τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1211/2009, συνεργάζεται στενά 

με τον BEREC όσον αφορά κάθε 
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κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, νομικές 

υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, 

χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και 

ευθύνες. Ο BEREC θα πρέπει να 

αναλάβει το προσωπικό της Υπηρεσίας 

του BEREC, του οποίου τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 

επηρεαστούν, 

κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, νομικές 

υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, 

χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και 

ευθύνες. 

Or. it 

 

Τροπολογία   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Συγκροτείται διά του παρόντος ο 

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 

για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(«BEREC»). 

1. Συγκροτούνται δια του παρόντος ο 

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 

για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(«BEREC») και η Υπηρεσία BEREC. 

Or. it 

 

Τροπολογία   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Συγκροτείται διά του παρόντος ο 

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 

για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(«BEREC»). 

1. Συγκροτούνται διά του παρόντος ο 

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 

για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(«BEREC») και η «Υπηρεσία του 

BEREC». 

Or. en 
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Τροπολογία   244 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 

εφαρμογής της οδηγίας [...], της οδηγίας 

2002/58/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

531/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2015/2120 και της απόφασης αριθ. 

243/2012/ΕΕ36 (Πρόγραμμα πολιτικής για 

το ραδιοφάσμα). 

Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 

εφαρμογής της οδηγίας [...], της οδηγίας 

2002/58/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

531/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2015/2120 και της απόφασης αριθ. 

243/2012/ΕΕ 36 (Πρόγραμμα πολιτικής για 

το ραδιοφάσμα) και κάθε άλλης 

ενωσιακής νομοθετικής πράξης που 

καθορίζει νέα καθήκοντα και εξουσίες.. 

_________________ _________________ 

36 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

36 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της προσθήκης είναι να επιτευχθεί ένας ανθεκτικός στις μελλοντικές εξελίξεις 

κανονισμός. 

 

Τροπολογία   245 

Rolandas Paksas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους 

στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
(«ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της 

οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC 

διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του 

3. Ο BEREC συνεισφέρει στην 

επίτευξη των στόχων των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών και άλλων αρμόδιων 

αρχών («ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 της οδηγίας («Κώδικας 
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κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση σε 

πολύ υψηλής χωρητικότητας 

συνδεσιμότητα δεδομένων και την 

αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην 

παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών 

ευκολιών, και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης. 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών»).. 

Συγκεκριμένα, ο BEREC συνεργάζεται με 

τις ΕΡΑ ώστε να διασφαλίζει τη συνεπή 

ρυθμιστική προσέγγιση για την εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση και 

την επένδυση σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό 

στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών 

ευκολιών, και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης, περιλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων συμφερόντων των 

καταναλωτών και των επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   246 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους 

στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

(«ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της 

οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC 

διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση σε 

πολύ υψηλής χωρητικότητας 

συνδεσιμότητα δεδομένων και την 

αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην 

παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

3. Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους 

στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

(«ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της 

οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC 

διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

εναρμονισμένης εσωτερικής αγοράς. 

Προωθεί επίσης τη μη διακριτική 

μεταχείριση της κίνησης κατά την 

παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο· την ανοιχτή πρόσβαση στο 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών 

ευκολιών, και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης. 

διαδίκτυο· την πρόσβαση σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό 

στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών 

ευκολιών, και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση του ισχύοντος κειμένου με τον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2120. 

 

Τροπολογία   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους 

στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

(«ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

της οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC 

διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση σε 

πολύ υψηλής χωρητικότητας 

συνδεσιμότητα δεδομένων και την 

αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην 

παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών 

ευκολιών, και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης. 

3. Ο BEREC, στο πλαίσιο των 

πρωταρχικών του στόχων, διασφαλίζει τη 

συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

εντός του πεδίου εφαρμογής που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς, και με τον τρόπο αυτό 

συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων 

που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 

οδηγίας σχετικά με την προώθηση της 

πρόσβασης σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων 

και την αξιοποίησή της, τον ανταγωνισμό 

στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών 

ευκολιών, και τα συμφέροντα των πολιτών 

της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   248 
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Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο BEREC εκτελεί τα καθήκοντά 

του ανεξάρτητα, με αμεροληψία και 

διαφάνεια, και στηρίζεται στην 

εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι ΕΡΑ. 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι 

ΕΡΑ διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς 

και ανθρώπινους πόρους για τη 

συμμετοχή τους στο έργο του BEREC, 

διασφαλίζοντας την υποχρεωτική 

παρουσία των εκπροσώπων του στις 

συνεδριάσεις που διοργανώνονται από 

τον BEREC. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη, προκειμένου ένας τεχνικός φορέας να επιτύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Δεν φτάνει να διακηρύσσεται η ανεξαρτησία, πρέπει κιόλας να υποστηρίζεται με 

τα απαραίτητα μέσα. 

 

Τροπολογία   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο BEREC ασκεί τα καθήκοντά 

του με ανεξαρτησία, αμεροληψία και 

διαφάνεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με την Επιτροπή καθώς 

και με τις ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματος ή με 

δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε 

τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής 

του, και να επικουρεί και να συμβουλεύει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος˙ 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με την Επιτροπή καθώς 

και με τις ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματος ή με 

δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε 

τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής 

του, και να γνωμοδοτεί ή να υποβάλλει 

σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή κατόπιν 

αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, 

σχετικά με κάθε ζήτημα συνδεόμενο με 

τον ιδρυτικό του σκοπό˙ 

Or. en 

 

Τροπολογία   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με την Επιτροπή καθώς 

και με τις ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματος ή με 

δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε 

τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής 

του, και να επικουρεί και να συμβουλεύει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος˙ 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με την Επιτροπή καθώς 

και με τις ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματος ή με 

δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε 

τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής 

του, και να επικουρεί και να συμβουλεύει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος˙ να προάγει 

τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις· να 

προστατεύει τους τελικούς καταναλωτές. 

Or. it 

 

Τροπολογία   252 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με την Επιτροπή καθώς 

και με τις ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματος ή με 

δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε 

τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής 

του, και να επικουρεί και να συμβουλεύει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος˙ 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με την Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο καθώς και με τις ΕΡΑ, κατόπιν 

αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, για 

οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο 

της εντολής του· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι συννομοθέτες χρειάζονται ίση μεταχείριση και πρόσβαση στην ίδια τεχνική εμπειρογνωσία. 

 

Τροπολογία   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με την Επιτροπή καθώς 

και με τις ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματος ή με 

δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε 

τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής 

του, και να επικουρεί και να συμβουλεύει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος· 

α) να επικουρεί, να συμβουλεύει και 

να συνεργάζεται με τις ΕΡΑ, κατόπιν 

αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, για 

οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο 

της εντολής του, και να επικουρεί και να 

συμβουλεύει την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόπιν 

αιτήματος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   254 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ή με δική 

του πρωτοβουλία, για τα αποτελέσματα 

της ανάλυσής του σχετικά με τον 

ρυθμιστικό αντίκτυπο οποιουδήποτε 

ζητήματος αφορά τη δυναμική της 

εσωτερικής αγοράς στους τομείς 

αρμοδιότητάς του· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα βασίζονται 

στα κατάλληλα δεδομένα και στην κατάλληλη ανάλυση. 

 

Τροπολογία   255 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέοew) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ή με δική 

του πρωτοβουλία, όσον αφορά τον 

σχετικό ρυθμιστικό αντίκτυπο 

οποιουδήποτε ζητήματος αφορά τη 

συνολική δυναμική της ψηφιακής 

αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) εκδίδει συστάσεις και βέλτιστες 

πρακτικές απευθυνόμενες στις ΕΡΑ 

προκειμένου να ενθαρρύνει τη 

βελτιωμένη και συνεπή εφαρμογή 

οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος στο 

πλαίσιο της εντολής του· 

Or. en 

 

Τροπολογία   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) να επικουρεί, να συμβουλεύει, 

μεταξύ άλλων μέσω εκθέσεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, 

για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα αφορά 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο 

πλαίσιο της αρμοδιότητάς του· 

Or. en 

 

Τροπολογία   258 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) να επικουρεί την Επιτροπή, ως 

γνωμοδοτικός φορέας, σχετικά με την 

κατάρτιση και την έγκριση νομοθετικών 

πράξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών· 
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Or. en 

 

Τροπολογία   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να εκδίδει αποφάσεις: διαγράφεται 

σχετικά με τον καθορισμό διακρατικών 

αγορών σύμφωνα με το άρθρο 63 της 

οδηγίας· 

 

σχετικά με υπόδειγμα συνοπτικής 

παρουσίασης σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 95 της οδηγίας· 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   260 

Rolandas Paksas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να εκδίδει αποφάσεις: διαγράφεται 

- σχετικά με τον καθορισμό διακρατικών 

αγορών σύμφωνα με το άρθρο 63 της 

οδηγίας· 

 

- σχετικά με υπόδειγμα συνοπτικής 

παρουσίασης σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 95 της οδηγίας· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - σχετικά με ρυθμιστικά ζητήματα 

που μπορεί να δημιουργήσουν φραγμό για 

την εσωτερική αγορά ή αποκλίσεις όσον 

αφορά την εφαρμογή του νομοθετικού 

πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 2, από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές ή από άλλες αρμόδιες 

αρχές, μόνο: 

 α) σε περιπτώσεις διασυνοριακών 

διαφορών όπου οι αρμόδιες εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές δεν μπόρεσαν να 

καταλήξουν σε συμφωνία εντός περιόδου 

3 μηνών, μετά την παραπομπή της εν 

λόγω υπόθεσης στην τελευταία 

ρυθμιστική αρχή 

 β) κατόπιν αιτήματος αρμόδιας εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής 

 γ) κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε 

από επιχείρηση που παρέχει δίκτυα ή 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 Η απόφαση εγκρίνεται στο μικρότερο 

δυνατό χρονικό πλαίσιο και σε κάθε 

περίπτωση εντός τεσσάρων μηνών, εκτός 

από εξαιρετικές περιστάσεις, μετά την 

παραπομπή του θέματος από πλειοψηφία 

των δύο τρίτων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου. Η απόφαση που 

αναφέρεται στο εδάφιο 1 είναι 

αιτιολογημένη, απευθύνεται στις 

ενδιαφερόμενες εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές και είναι δεσμευτική γι’ αυτές. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, την απόφαση που 

αναφέρεται στο εδάφιο 1 στις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Ενημερώνει σχετικά 

την Επιτροπή. Η απόφαση δημοσιεύεται 

στον ιστότοπο του BEREC χωρίς 

καθυστέρηση. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός συνεκτικότητας παρόμοιος με εκείνον που θεσπίστηκε στο 

πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί 

ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση του 

BEREC όταν παρουσιάζονται αποκλίσεις στα μέτρα που λαμβάνονται από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές και επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία   262 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - σχετικά με την ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες σύμφωνα με το άρθρο 32 

της οδηγίας και τη συνεκτική εφαρμογή 

των μέτρων αποκατάστασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 33 της οδηγίας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο ισχύον σύστημα ο BEREC (πιο συγκεκριμένα το ρυθμιστικό συμβούλιο) μόνο γνωμοδοτεί, 

καθώς δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν αποτελεί κοινοτικό όργανο (κοινοτικό όργανο 

είναι η Υπηρεσία του BEREC). Εάν πρόκειται να «ενισχυθεί» ώστε να αποτελέσει πλήρως 

ανεπτυγμένο οργανισμό, έχει νόημα να του αποδοθούν εξουσίες λήψης αποφάσεων για βασικά 

ρυθμιστικά ζητήματα όπως η ανάλυση της αγοράς, ο προσδιορισμός της σημαντικής δύναμης 

στην αγορά και τα μέτρα αποκατάστασης.  

 Εάν, αντιθέτως, δεν υπάρχει πρόθεση να του αποδοθούν τέτοιες εξουσίες, δεν έχει νόημα να 

μετατραπεί σε οργανισμό. 

 

Τροπολογία   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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γ) να αναπτύξει ένα οικονομικό 

μοντέλο, προκειμένου να επικουρεί την 

Επιτροπή κατά τον καθορισμό των 

μέγιστων τελών τερματισμού στην 

Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 73 της 

οδηγίας· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία   264 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αφού η εναρμόνιση αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των υφιστάμενων 

πολιτικών, με τον τρόπο αυτό προστίθεται στη διαθέσιμη «εργαλειοθήκη» άλλο ένα εργαλείο. 

 

Τροπολογία   265 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - σχετικά με τη μη διακριτική 

μεταχείριση της κίνησης κατά την 

παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 2015/2120· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2120. 

 

Τροπολογία   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παρακολουθεί και συντονίζει τη 

δράση των ΕΡΑ όσον αφορά την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ιδίως 

όσον αφορά την παροχή ρυθμιζόμενων 

υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε 

εγχώριες τιμές προς το συμφέρον των 

τελικών χρηστών˙ 

α) παρακολουθεί και συντονίζει τη 

δράση των ΕΡΑ όσον αφορά την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ιδίως 

όσον αφορά την παροχή ρυθμιζόμενων 

υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε 

εγχώριες τιμές προς το συμφέρον των 

τελικών χρηστών, την εξέλιξη των τελών 

λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες 

περιαγωγής και τη διαφάνεια και τη 

συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με 

το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

531/2012˙ 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ορθή και συνεπής εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 531/2012 θα βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στη διαφάνεια και την εξέλιξη του κόστους περιαγωγής. Ο BEREC θα πρέπει, επομένως, να 

διασφαλίσει ότι το κόστος αξιολογείται με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. 

 

Τροπολογία   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) παρακολουθεί τις εξελίξεις της 

αγοράς, αξιολογεί τις ανάγκες για 



 

AM\1122719EL.docx 73/160 PE602.937v01-00 

 EL 

ρυθμιστική καινοτομία και συντονίζει τις 

δράσεις μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών για να καταστήσει δυνατή την 

ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας και να 

διασφαλίσει τη σύγκλιση, ιδίως στον 

τομέα της τυποποίησης, της 

αριθμοδότησης και της κατανομής του 

φάσματος· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη ήδη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά, για παράδειγμα, την 

κατανομή πόρων αριθμοδότησης ή φάσματος για να διευκολύνουν το διαδίκτυο των 

πραγμάτων, και άρα είναι απαραίτητο ο BEREC να δράσει προορατικά όσον αφορά την 

παρακολούθηση νέων εξελίξεων της αγοράς και τον συντονισμό δράσεων. 

 

Τροπολογία   268 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - σχετικά με πρακτικές της αγοράς 

που ενδέχεται να έχουν επιζήμιες 

επιπτώσεις όσον αφορά την χωρίς 

διακρίσεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, το 

ανοιχτό διαδίκτυο, τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και τις καταχρηστικές 

πρακτικές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2120. 

 

Τροπολογία   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφο ς 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- σχετικά με την εξέλιξη των τελών 

λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες 

περιαγωγής και τη διαφάνεια και τη 

συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

531/2012˙ 

- σχετικά με την εξέλιξη των τελών 

λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες 

περιαγωγής και τη διαφάνεια και τη 

συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

531/2012, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, 

διατυπώνει συστάσεις προς την 

Επιτροπή˙ 

Or. en 

 

Τροπολογία   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 

συνεργάζονται, και προωθεί τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών στους τομείς που δεν 

έχουν ακόμη εναρμονιστεί σε ενωσιακό 

επίπεδο. Ο BEREC λαμβάνει δεόντως 

υπόψη το αποτέλεσμα της εν λόγω 

συνεργασίας κατά τη διατύπωση των 

γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων και των 

αποφάσεών του. Εάν ο BEREC κρίνει ότι 

απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για τη 

συνεργασία αυτή, διατυπώνει κατάλληλες 

συστάσεις προς την Επιτροπή· 

Or. en 

 

Τροπολογία   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τηρεί μητρώο με τα εξής: διαγράφεται 

- τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με 

το άρθρο 12 της οδηγίας. Ο BEREC 

εκδίδει, επίσης, τυποποιημένες δηλώσεις 

σχετικά με τις κοινοποιήσεις 

επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 

της οδηγίας· 

 

- τους αριθμούς με δικαίωμα 

εξωεδαφικής χρήσης σύμφωνα με το 

άρθρο 87 της οδηγίας· 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) δρομολογεί μια πρωτοβουλία για 

την καινοτομία των δεδομένων ώστε να 

εκσυγχρονιστεί, να συντονιστεί και να 

τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων από 

τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας και του απαιτούμενου 

βαθμού εμπιστευτικότητας, τα εν λόγω 

δεδομένα διατίθενται στο κοινό σε 

ανοιχτή, επαναχρησιμοποιήσιμη και 

μηχαναγνώσιμη μορφή στον ιστότοπο του 

BEREC και στην ευρωπαϊκή πύλη 

δεδομένων· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές συμμετέχουν σε διαφορετικές πρωτοβουλίες χαρτογράφησης 

και συγκεντρώνουν δεδομένα για να παρέχουν ενημέρωση στο κοινό σχετικά με την ποιότητα 

υπηρεσιών, την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και την κατανομή φάσματος, και υπάρχει, 

επομένως, ανάγκη να συντονιστούν αυτές οι πρωτοβουλίες και να καταστούν διαθέσιμες υπό 

μορφή ανοικτών δεδομένων. 

 

Τροπολογία   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) συνεργάζεται με το δίκτυο 

συνεργασίας για την προστασία των 

καταναλωτών και τις σχετικές εθνικές 

αρμόδιες αρχές, όσον αφορά θέματα που 

σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

ενδέχεται να επηρεάζουν τα συμφέροντα 

των καταναλωτών σε διάφορα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) αξιολογεί την εφαρμογή και την 

εξέλιξη της κατάργησης των τελών 

περιαγωγής στην Ένωση, ιδίως 

εξετάζοντας τις διακυμάνσεις στην 

τιμολόγηση στις εγχώριες αγορές μετά 

την 15η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2017/... [για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις 
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αγορές περιαγωγής χονδρικής] και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2120· 

Or. en 

 

Τροπολογία   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα καθήκοντα του BEREC 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και 

επικαιροποιούνται όταν προκύπτουν νέα 

καθήκοντα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία 

της Ένωσης, οι ΕΡΑ συμμορφώνονται με 

οποιαδήποτε απόφαση και λαμβάνουν 

ιδιαιτέρως υπόψη κάθε γνώμη, 

κατευθυντήρια γραμμή, σύσταση και 

βέλτιστη πρακτική του BEREC με στόχο 

τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2. 

3. Με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία 

της Ένωσης, οι ΕΡΑ λαμβάνουν υπόψη τις 

γνώμες, κατευθυντήριες γραμμές, 

συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές του 

BEREC με στόχο τη διασφάλιση της 

κατάλληλης εφαρμογής του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

εντός του πεδίου εφαρμογής που 

αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 

Or. fr 
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Τροπολογία   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία 

της Ένωσης, οι ΕΡΑ συμμορφώνονται με 

οποιαδήποτε απόφαση και λαμβάνουν 

ιδιαιτέρως υπόψη κάθε γνώμη, 

κατευθυντήρια γραμμή, σύσταση και 

βέλτιστη πρακτική του BEREC με στόχο 

τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2. 

3. Με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία 

της Ένωσης, οι ΕΡΑ λαμβάνουν υπόψη 

κάθε γνώμη, κατευθυντήρια γραμμή, 

σύσταση και βέλτιστη πρακτική του 

BEREC με στόχο τη διασφάλιση της 

συνεπούς εφαρμογής του κανονιστικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

εντός του πεδίου εφαρμογής που 

αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία   278 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία 

της Ένωσης, οι ΕΡΑ συμμορφώνονται με 

οποιαδήποτε απόφαση και λαμβάνουν 

ιδιαιτέρως υπόψη κάθε γνώμη, 

κατευθυντήρια γραμμή, σύσταση και 

βέλτιστη πρακτική του BEREC με στόχο 

τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2. 

3. Με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία 

της Ένωσης, οι ΕΡΑ και η Επιτροπή 

λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη κάθε γνώμη, 

κατευθυντήρια γραμμή, σύσταση και 

βέλτιστη πρακτική του BEREC με στόχο 

τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 

του κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του 

πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2. 

Or. en 



 

AM\1122719EL.docx 79/160 PE602.937v01-00 

 EL 

 

Τροπολογία   279 

Patrizia Toia 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο BEREC ασκεί τα καθήκοντά 

του με ανεξαρτησία, αμεροληψία, 

διαφάνεια και εγκαίρως. Ο BEREC 

μεριμνά ώστε να παρέχονται στο κοινό 

και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος οι 

ενδεδειγμένες, αντικειμενικές, αξιόπιστες 

και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, 

ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα του 

έργου του. 

Or. en 

 

Τροπολογία   280 

Patrizia Toia 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Ο BEREC προάγει τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΡΑ, καθώς και μεταξύ των 

ΕΡΑ και της Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία   281 

Rolandas Paksas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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4. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό και για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC 

δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους 

φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με 

διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το 

άρθρο 26. 

4. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό και για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC 

δύναται, όταν είναι σκόπιμο, να 

διαβουλεύεται με τις ενδιαφερόμενες ΕΡΑ 

και τους ενδιαφερόμενους φορείς και να 

συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, 

οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με 

διεθνείς οργανισμούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία   282 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό και για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC 

δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους 

φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με 

διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το 

άρθρο 26. 

4. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό και για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC 

δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους 

φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις 

αρμόδιες αρχές κρατών μελών, τρίτων 

χωρών και/ή με εθνικούς ή διεθνείς 

οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 26. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εξάλειψη των περιορισμών για τον BEREC όσον αφορά τη συνεργασία. 

 

Τροπολογία  283 

Constanze Krehl 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό και για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC 

δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους 

φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με 

διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το 

άρθρο 26. 

4. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό και για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC 

συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, 

οργανισμούς, υπηρεσίες και 

συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με 

διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το 

άρθρο 26. 

Or. en 

 

Τροπολογία284 

Rolandas Paksas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο BEREC δύναται, όπου κρίνεται 

σκόπιμο, να ζητεί τη γνώμη 

ενδιαφερόμενων μερών και να τους δίνει 

την ευκαιρία να υποβάλλουν 

παρατηρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία. 

Ο BEREC δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα 

παρόμοιων διαβουλεύσεων, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 28. Τέτοιες 

διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται όσο το 

δυνατό νωρίτερα στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία285 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο BEREC ασκεί τα καθήκοντά 

του με ανεξαρτησία και αμεροληψία, 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 

διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο 

BEREC μεριμνά επίσης ώστε να 

παρέχονται στο κοινό και στα 

ενδιαφερόμενα μέρη αντικειμενικές, 

αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες 

πληροφορίες σχετικά με όλα τα στάδια 

του έργου του. 

Or. en 

 

Τροπολογία286 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο BEREC δύναται να οργανώνει 

δημόσια διαβούλευση με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και να τους δίνει την 

ευκαιρία να υποβάλλουν παρατηρήσεις 

μέσα σε εύλογη προθεσμία. Ο BEREC 

δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα τέτοιων 

διαβουλεύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαφάνεια και η δέουσα διαβούλευση είναι προϋποθέσεις για την καλή δουλειά του BEREC. 

 

Τροπολογία287 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Πριν από την έγκριση αποφάσεων, 

εκθέσεων ή άλλου είδους δημόσιων 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ο BEREC 

διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη και 

τους δίνει τη δυνατότητα να 

διατυπώσουν παρατηρήσεις εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος που 

καθορίζεται από την πολυπλοκότητα του 

ζητήματος και δεν είναι μικρότερο από 

30 ημέρες. Με την επιφύλαξη του άρθρου 

28, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

διαβούλευσης δημοσιεύονται από τον 

BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία288 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4γ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 21 

και εξής, ο BEREC αξιοποιεί την 

εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι ΕΡΑ και 

ασκεί τα καθήκοντά του σε συνεργασία 

με τις ΕΡΑ και την Επιτροπή. Ο BEREC 

προάγει τη συνεργασία μεταξύ όλων των 

ΕΡΑ, καθώς και μεταξύ των ΕΡΑ και της 

Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία289 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Οργάνωση του BEREC 

 Ο BEREC απαρτίζεται από: 

 α) το ρυθμιστικό συμβούλιο· 

 β) το δίκτυο επαφών· 

 γ) τις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων 

(«ομάδες εργασίας»). 

Or. en 

 

Τροπολογία290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Οργάνωση του BEREC 

 Ο BEREC απαρτίζεται από: 

 α) ένα ρυθμιστικό συμβούλιο· 

 β) ένα δίκτυο επαφών· 

 γ) ομάδες εργασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία291 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2β 
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 Σύνθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου 

 1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτίζεται 

από ένα μέλος για κάθε κράτος μέλος. Το 

πρόσωπο αυτό είναι ο επικεφαλής ή 

άλλος υψηλού επιπέδου εκπρόσωπος της 

ΕΡΑ που έχει συσταθεί στο κράτος μέλος 

με πρωταρχικό καθήκον την επίβλεψη 

της καθημερινής λειτουργίας της αγοράς 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

 Στα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες 

της μιας ΕΡΑ δυνάμει της οδηγίας [...] 

(«Κώδικας Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών»), οι ΕΡΑ αυτές 

συμφωνούν στον ορισμό ενός κοινού 

εκπροσώπου και εξασφαλίζεται ο 

απαιτούμενος συντονισμός μεταξύ των 

ΕΡΑ. 

 2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

που του ανατίθενται με τον παρόντα 

κανονισμό, το ρυθμιστικό συμβούλιο 

ενεργεί ανεξάρτητα. 

 Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου δεν 

επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από 

καμία κυβέρνηση, την Επιτροπή ή άλλη 

δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. 

 3. Οι ΕΡΑ ορίζουν ένα αναπληρωματικό 

μέλος υψηλού επιπέδου για κάθε κράτος 

μέλος. 

 4. Η Επιτροπή παρίσταται στις 

συνεδριάσεις του ρυθμιστικού 

συμβουλίου ως παρατηρήτρια, 

εκπροσωπούμενη σε κατάλληλα υψηλό 

επίπεδο. 

 5. Το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να 

προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο, του 

οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, να παρίσταται κατά 

περίπτωση στις συνεδριάσεις του ως 

παρατηρητής. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.). 

 

Τροπολογία292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2β 

 Καθήκοντα της Υπηρεσίας του BEREC 

 Η Υπηρεσία του BEREC έχει, ειδικότερα, 

τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 α) να παρέχει στον BEREC υπηρεσίες 

επαγγελματικής και διοικητικής 

υποστήριξης· 

 β) να συλλέγει πληροφορίες από τις ΕΡΑ 

και να ανταλλάσσει και να διαβιβάζει 

πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα 

του BEREC που ορίζονται στο άρθρο 2· 

 γ) να διαδίδει στις ΕΡΑ βέλτιστες 

ρυθμιστικές πρακτικές, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο αδ)· 

 δ) να επικουρεί την προπαρασκευή των 

εργασιών και να παρέχει άλλου τύπου 

υποστήριξη για να εξασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία του ρυθμιστικού συμβουλίου, 

του δικτύου επαφών και των ομάδων 

εργασίας· 

 ε) να συμμετέχει στις δραστηριότητες 

των ομάδων εργασίας με απόφαση των 

συμπροέδρων τους· 

 στ) να επικουρεί την προπαρασκευή και 

να παρέχει άλλου τύπου υποστήριξη για 

να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του 

διοικητικού συμβουλίου· 

 ζ) να επικουρεί τον BEREC στις δημόσιες 

διαβουλεύσεις. 
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Or. en 

 

Τροπολογία293 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2γ 

 Συνεδριάσεις και κανόνες ψηφοφορίας 

του ρυθμιστικού συμβουλίου 

 1. Οι συνεδριάσεις του ρυθμιστικού 

συμβουλίου συγκαλούνται από τον 

πρόεδρό του και διεξάγονται τουλάχιστον 

τέσσερις φορές ετησίως σε τακτική 

συνεδρίαση. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 

συνεδριάζει επίσης εκτάκτως με 

πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής ή του ενός 

τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Η 

ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης 

καθορίζεται από τον πρόεδρο και 

δημοσιεύεται. 

 2. Όπου κρίνεται σκόπιμο για την 

προάσπιση της ανεξαρτησίας του 

BEREC ή για την αποτροπή 

συγκρούσεων συμφερόντων, ο πρόεδρος 

μπορεί να αποφασίζει ότι ορισμένα 

σημεία της ημερήσιας διάταξης 

πρόκειται να συζητηθούν χωρίς την 

παρουσία παρατηρητών. 

 3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων του 

συνόλου των μελών του, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα 

κανονισμό ή σε άλλη νομική πράξη της 

Ένωσης. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής 

διαθέτει μία ψήφο. Οι αποφάσεις του 

ρυθμιστικού συμβουλίου 

δημοσιοποιούνται και αναφέρουν 

ενδεχόμενες επιφυλάξεις μιας ΕΡΑ, 

κατόπιν αιτήματός της. 
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 4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει και 

δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό 

του. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει 

λεπτομερώς τους κανόνες ψηφοφορίας, 

συμπεριλαμβανομένων των όρων 

αντιπροσώπευσης ενός μέλους από άλλο, 

των κανόνων για την απαρτία και των 

προθεσμιών για τη σύγκληση των 

συνεδριάσεων. Επιπλέον, ο εσωτερικός 

κανονισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του 

ρυθμιστικού συμβουλίου είναι 

εφοδιασμένα με τις πλήρεις ημερήσιες 

διατάξεις και τα σχέδια προτάσεων πριν 

από κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

τροποποιήσεις πριν από την ψηφοφορία. 

Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί, μεταξύ 

άλλων, να προβλέπει διαδικασία για 

επείγουσες ψηφοφορίες, καθώς και άλλες 

πρακτικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία 

του ρυθμιστικού συμβουλίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Βλ. τη διατύπωση του άρθρου 4 παράγραφος 6, του άρθρου 4 παράγραφος 9 και του άρθρου 4 

παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.). 

 

Τροπολογία294 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 δ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2δ 

 Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου 

 1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο επιτελεί τα 

καθήκοντα του BEREC που ορίζονται 

στο άρθρο 2 και λαμβάνει όλες τις 

αποφάσεις που συνδέονται με την 

οργάνωση του έργου του BEREC. 
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 2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να 

λαμβάνει αποφάσεις ομόφωνα για 

λογαριασμό του BEREC σχετικά με την 

ανάληψη ή όχι άλλων συγκεκριμένων 

καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 

2 παράγραφος 2α. 

 3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θεσπίζει, εξ 

ονόματος του BEREC, τις ειδικές 

διατάξεις για την άσκηση του 

δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα 

που βρίσκονται στην κατοχή του BEREC, 

σύμφωνα με το άρθρο 27. 

 4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο καθοδηγεί 

την Υπηρεσία του BEREC σχετικά με την 

επαγγελματική και διοικητική 

υποστήριξή της προς τον BEREC. 

 5. Ύστερα από διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 4α, το ρυθμιστικό 

συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασίας του ΒΕREC πριν από το τέλος 

του έτους που προηγείται του έτους το 

οποίο αφορά το πρόγραμμα εργασίας. Το 

ρυθμιστικό συμβούλιο διαβιβάζει, μόλις 

εγκριθεί, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

 6. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εκδίδει την 

ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 

BEREC και την υποβάλλει, έως τις 15 

Ιουνίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

 7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να 

καλεί, με πλήρη σεβασμό της 

ανεξαρτησίας τους, τον πρόεδρο ή έναν 

αντιπρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου 

να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής του σχετικά με 

ζητήματα που συνδέονται με τις 

δραστηριότητες του BEREC και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Βλ. τη διατύπωση των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1211/2009.). 

 

Τροπολογία295 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 ε (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2ε 

 Δίκτυο επαφών 

 1. Το δίκτυο επαφών απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των ΕΡΑ από τα κράτη 

μέλη και εκπροσώπους της Επιτροπής, 

της Υπηρεσίας του BEREC και 

ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών. 

 2. Το δίκτυο επαφών επικουρεί το 

ρυθμιστικό συμβούλιο κατά την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, ιδίως 

σε σχέση με την απαραίτητη 

προπαρασκευή των συνεδριάσεων του 

ρυθμιστικού συμβουλίου, όπως είναι η 

επεξεργασία των εγγράφων που έχουν 

εκπονηθεί από τις ομάδες εργασίας. 

 3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον 

εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τον 

καθορισμό των πρακτικών ρυθμίσεων για 

τη λειτουργία του δικτύου επαφών. 

Or. en 

 

Τροπολογία296 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 στ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2 στ 

 Λειτουργία των ομάδων εργασίας 

 1. Όπου δικαιολογείται, και ιδίως για την 

εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος 

εργασίας του BEREC, το ρυθμιστικό 

συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί τις 

αναγκαίες ομάδες εργασίας. 

 2. Τα μέλη των ομάδων εργασίας 

ορίζονται από τις ΕΡΑ. Οι εκπρόσωποι 

της Επιτροπής, της Υπηρεσίας του 

BEREC και των ρυθμιστικών αρχών 

τρίτων χωρών επίσης συμμετέχουν στο 

έργο των ομάδων εργασίας. 

 Το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να 

προσκαλεί μεμονωμένους ειδικούς 

αναγνωρισμένων προσόντων στο σχετικό 

πεδίο να συμμετέχουν στις ομάδες 

εργασίας, αν κριθεί απαραίτητο, κατά 

περίπτωση. 

 3. Όπου κρίνεται σκόπιμο για την 

προάσπιση της ανεξαρτησίας του 

BEREC ή για την αποτροπή 

συγκρούσεων συμφερόντων, οι 

συμπρόεδροι μπορούν να αποφασίζουν 

ότι ορισμένα σημεία της ημερήσιας 

διάταξης πρόκειται να συζητηθούν χωρίς 

την παρουσία των εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής, των ρυθμιστικών αρχών 

τρίτων χωρών και άλλων 

προσκεκλημένων φορέων. 

 4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο ορίζει δύο 

συμπροέδρους από διαφορετικές ΕΡΑ σε 

κάθε ομάδα εργασίας, εκτός αν 

εξαιρετικές και προσωρινές συνθήκες 

δικαιολογούν κάτι διαφορετικό. 

 5. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον 

εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τον 

καθορισμό των πρακτικών ρυθμίσεων για 

τη λειτουργία των ομάδων εργασίας. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

(Βλ. την τροπολογία που αφορά το άρθρο 10 - ομάδες εργασίας.). 

 

Τροπολογία297 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 ζ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2 ζ 

 Καθήκοντα της Υπηρεσίας του BEREC 

 Η Υπηρεσία του BEREC έχει, ειδικότερα, 

τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 α) να παρέχει στον BEREC υπηρεσίες 

επαγγελματικής και διοικητικής 

υποστήριξης· 

 β) να συλλέγει πληροφορίες από τις ΕΡΑ 

και να ανταλλάσσει και να διαβιβάζει 

πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα 

του BEREC που ορίζονται στο άρθρο 2· 

 γ) βάσει αυτών των δεδομένων, να 

καταρτίζει τακτικά σχέδια εκθέσεων 

σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές των 

εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά 

τηλεπικοινωνιών, όπως η περιαγωγή και 

εκθέσεις συγκριτικής ανάλυσης, προς 

υποβολή στον BEREC· 

 δ) να διαδίδει στις ΕΡΑ βέλτιστες 

ρυθμιστικές πρακτικές, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο αδ)· 

 ε) να επικουρεί την προπαρασκευή των 

εργασιών και να παρέχει άλλου τύπου 

υποστήριξη για να εξασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία του ρυθμιστικού συμβουλίου, 

του δικτύου επαφών και των ομάδων 

εργασίας· 

 στ) να συμμετέχει στις τεχνικές 

δραστηριότητες των ομάδων εργασίας με 

απόφαση των συμπροέδρων τους· 
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 ζ) να επικουρεί την προπαρασκευή και να 

παρέχει άλλου τύπου υποστήριξη για να 

εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του 

διοικητικού συμβουλίου· 

 η) να επικουρεί τον BEREC στις 

δημόσιες διαβουλεύσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.). 

 

Τροπολογία298 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος 

ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται 

στο άρθρο 9· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος 

ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται 

στο άρθρο 9· 

- γενικό γραμματέα, ο οποίος ασκεί 

τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο 

άρθρο 9· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   300 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος 

ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται 

στο άρθρο 9· 

- διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις 

αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 

9· 

Or. it 

 

Τροπολογία301 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- ομάδες εργασίας· - ομάδες εργασίας 

εμπειρογνωμόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- τμήμα προσφυγών. διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από δύο εκπροσώπους της 

Επιτροπής. Όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε 

ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. Οι εκπρόσωποι της 

Επιτροπής συμμετέχουν στις 

διαβουλεύσεις, με δικαίωμα ψήφου για 

διοικητικά θέματα και χωρίς δικαίωμα 

ψήφου για ρυθμιστικά θέματα, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του BEREC συνεπάγεται ότι ο BEREC δεν ζητεί ούτε δέχεται 

υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλη εκτελεστική εξουσία. Το διοικητικό συμβούλιο του 

BEREC θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από εκπροσώπους ανεξάρτητων αρχών, ενώ η 

Επιτροπή θα πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες και τις συνεδριάσεις του 

συμβουλίου, με δικαίωμα ψήφου μόνο για διοικητικά θέματα. 

 

Τροπολογία304 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. Η Επιτροπή 

εκπροσωπείται σε κατάλληλο επίπεδο. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από δύο εκπροσώπους της 

Επιτροπής. Όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε 

ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία306 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία307 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 

και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι 

υπεύθυνη για τον διορισμό των 

αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των 

επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού 

οργάνου κάθε ΕΡΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία308 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι ΕΡΑ των κρατών του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

και των υποψηφίων για ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών έχουν 

καθεστώς παρατηρητή και 

εκπροσωπούνται σε κατάλληλο επίπεδο. 

Ο BEREC μπορεί να καλεί στις 

συνεδριάσεις του άλλους 

εμπειρογνώμονες και παρατηρητές. 

Or. en 

 

Τροπολογία309 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 



 

PE602.937v01-00 98/160 AM\1122719EL.docx 

EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ενεργούν για αντικειμενικούς 

λόγους, προς το συμφέρον της Ένωσης 

και με στόχο τη μείωση του 

κατακερματισμού της αγοράς και τη 

δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 

τηλεπικοινωνιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο κατάλογος των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύεται, 

μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία311 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το διοικητικό συμβούλιο: 1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι 

υπεύθυνο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του BEREC, όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 2, και για τον 

σκοπό αυτό λαμβάνει όλες τις αναγκαίες 

αποφάσεις και παρέχει καθοδήγηση στον 

εκτελεστικό διευθυντή. Για όλα αυτά, 

μπορεί να βασίζεται επίσης στο έργο που 
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επιτελούν οι ομάδες εργασίας. Το 

διοικητικό συμβούλιο: 

Or. en 

 

Τροπολογία   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις 

για τις δραστηριότητες του BEREC και 

εγκρίνει σε ετήσια βάση το ενιαίο έγγραφο 

προγραμματισμού του BEREC με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 

που έχουν δικαίωμα ψήφου, έχοντας 

υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και 

σύμφωνα με το άρθρο 15· 

α) παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις 

για τις δραστηριότητες του BEREC και 

εγκρίνει σε ετήσια βάση το ενιαίο έγγραφο 

προγραμματισμού του BEREC με 

ομοφωνία των μελών που έχουν δικαίωμα 

ψήφου, έχοντας υπόψη τη γνώμη της 

Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 15· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εγκρίνει, με πλειοψηφία δύο 

τρίτων των μελών που διαθέτουν δικαίωμα 

ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό του 

BEREC και ασκεί άλλες αρμοδιότητες 

σχετικά με τον προϋπολογισμό του 

BEREC δυνάμει του κεφαλαίου III· 

β) εγκρίνει, με ομοφωνία των μελών 

που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, τον 

ετήσιο προϋπολογισμό του BEREC και 

ασκεί άλλες αρμοδιότητες σχετικά με τον 

προϋπολογισμό του BEREC δυνάμει του 

κεφαλαίου III· 

Or. fr 

 

Τροπολογία314 
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Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) εκδίδει και προβαίνει στην 

αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης 

δραστηριοτήτων του BEREC και 

διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την 

αξιολόγησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε 

έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εν λόγω 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων δημοσιεύεται· 

γ) εκδίδει και προβαίνει στην 

αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης 

δραστηριοτήτων του BEREC και 

διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την 

αξιολόγησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε 

έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων του BEREC 

υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο από τον εκτελεστικό διευθυντή 

κατά τη διάρκεια δημόσιας συνόδου. Η 

εν λόγω ενοποιημένη ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων δημοσιεύεται· 

Or. en 

 

Τροπολογία315 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή 

και, ανάλογα με την περίπτωση, 

παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από 

τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 

22· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή 

και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει 

τη θητεία του ή τον παύει από τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 22· 

ιγ) διορίζει τον γενικό γραμματέα και, 

ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη 

θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά 

του σύμφωνα με το άρθρο 22· 

Or. fr 

 

Τροπολογία317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) διορίζει υπόλογο, δυνάμει του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και 

του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο 

λοιπό προσωπικό, ο οποίος λειτουργεί υπό 

καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. Ο BEREC 

μπορεί να διορίζει τον υπόλογο της 

Επιτροπής ως υπόλογο του BEREC· 

ιδ) διορίζει υπόλογο, δυνάμει του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και 

του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο 

λοιπό προσωπικό, ο οποίος λειτουργεί υπό 

καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. Η Υπηρεσία 

του BEREC μπορεί να διορίζει τον ίδιο 

υπόλογο με έναν άλλο οργανισμό της 

Ένωσης. Η Υπηρεσία του BEREC μπορεί 

επίσης να συμφωνήσει με την Επιτροπή 

ότι ο υπόλογος της Επιτροπής ενεργεί και 

ως υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC· 

Or. en 

 

Τροπολογία   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 



 

PE602.937v01-00 102/160 AM\1122719EL.docx 

EL 

ιε) διορίζει τα μέλη του τμήματος (ή 

των τμημάτων) προσφυγών· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία319 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές 

περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο 

δύναται, με την έκδοση απόφασης, να 

αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον 

εκτελεστικό διευθυντή των εξουσιών 

αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και 

των εξουσιών που ο τελευταίος 

μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις 

ασκήσει το ίδιο ή να τις αναθέσει σ’ ένα 

από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του 

προσωπικού πλην του εκτελεστικού 

διευθυντή. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία320 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου 

είναι τετραετής, με εξαίρεση την πρώτη 

θητεία του αναπληρωτή προέδρου που 

εκλέγεται μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, η οποία είναι 

διετής. Η θητεία τους είναι άπαξ 

ανανεώσιμη. 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου 

είναι ένα έτος. 
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Or. en 

 

Τροπολογία321 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου 

είναι τετραετής, με εξαίρεση την πρώτη 

θητεία του αναπληρωτή προέδρου που 

εκλέγεται μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, η οποία είναι 

διετής. Η θητεία τους είναι άπαξ 

ανανεώσιμη. 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου 

είναι ένα έτος, με εξαίρεση την πρώτη 

θητεία του αναπληρωτή προέδρου που 

εκλέγεται μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, η οποία είναι 

εξάμηνη. Η θητεία τους μπορεί να μην 

ανανεώνεται αμέσως. 

Or. en 

 

Τροπολογία322 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος 

και ο αναπληρωτής πρόεδρος ασκούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και δεν 

δέχονται υποδείξεις από κανένα όργανο, 

κυβέρνηση, ΕΡΑ, πρόσωπο ή φορέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία323 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα) 



 

PE602.937v01-00 104/160 AM\1122719EL.docx 

EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Ο πρόεδρος, όταν του ζητηθεί, 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις του 

BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία324 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 

BEREC συμμετέχει στις διαβουλεύσεις, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 

BEREC συμμετέχει στις διαβουλεύσεις, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

2. Ο γενικός γραμματέας του BEREC 

συμμετέχει στις διαβουλεύσεις, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και του 

άρθρου 22 παράγραφος 8, οι αποφάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται 

με την πλειοψηφία των μελών του που 

διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και του 

άρθρου 22 παράγραφος 8, οι αποφάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 

του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία327 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν 

συμμετέχει στην ψηφοφορία. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν 

συμμετέχει στην ψηφοφορία. 

4. Ο γενικός γραμματέας δεν 

συμμετέχει στην ψηφοφορία. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν 

συμμετέχει στην ψηφοφορία. 

4. Ο διευθυντής δεν συμμετέχει στην 

ψηφοφορία. 

Or. it 

 

Τροπολογία330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Ανεξαρτησία 

 1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που 

τους έχουν ανατεθεί, ενεργούν κατά 

τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό, 

προς το συμφέρον της Ένωσης στο 

σύνολό της, ανεξαρτήτως εθνικού ή 

προσωπικού συμφέροντος. 

 2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 

Επιτροπής ή των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών, τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου δεν επιζητούν ούτε δέχονται 

υποδείξεις από τα όργανα ή τους 

οργανισμούς της Ένωσης, από καμία 

κυβέρνηση κράτους μέλους ή από άλλον 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Τα μέλη του 

συμβουλίου, ειδικότερα, εκτελούν τα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 

χωρίς καμία αθέμιτη πολιτική επιρροή 

και εμπορική παρέμβαση που θα 

μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική 

τους ανεξαρτησία. 

Or. en 

 



 

AM\1122719EL.docx 107/160 PE602.937v01-00 

 EL 

Τροπολογία331 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Kεφάλαιο 2 – τμήμα 2 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

εκτελεστικός διευθυντής Επιτροπή διοίκησης 

Or. en 

 

Τροπολογία   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – τμήμα 2 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

εκτελεστικός διευθυντής γενικός γραμματέας 

Or. fr 

 

Τροπολογία   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – τμήμα 2 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

εκτελεστικός διευθυντής διευθυντής 

 (Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά τον 

όρο «εκτελεστικός διευθυντής» με τον όρο 

«διευθυντής» σε όλο το κείμενο.) 

Or. it 

 

Τροπολογία   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή Αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα 

Or. fr 

 

Τροπολογία335 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αρμοδιότητες του εκτελεστικού 

διευθυντή 

Καθήκοντα της επιτροπής διοίκησης 

Or. en 

 

Τροπολογία336 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

αρμόδιος για τη διαχείριση του BEREC. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία337 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

αρμόδιος για τη διαχείριση του BEREC. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση του φορέα 

και συμβάλλει στην προετοιμασία του 

έργου του διοικητικού συμβουλίου. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

αρμόδιος για τη διαχείριση του BEREC. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

1. Ο γενικός γραμματέας είναι 

αρμόδιος για τη διοικητική διαχείριση του 

BEREC. Ο γενικός γραμματέας λογοδοτεί 

στο διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία339 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η επιτροπή διοίκησης συνεχίζει, 

τηρουμένων των αναλογιών, το έργο της 

Υπηρεσίας του BEREC. Υπό την 

καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου, 

η επιτροπή διοίκησης παρέχει διοικητικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης 

στον BEREC, όπως καθορίζεται στην 

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 

Or. en 
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Τροπολογία340 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

της Επιτροπής και του διοικητικού 

συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής 

ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη 

ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται 

υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, 

πρόσωπο ή φορέα. 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

της Επιτροπής και του διοικητικού 

συμβουλίου, η επιτροπή διοίκησης, και 

ιδίως ο επικεφαλής της, ασκεί τα 

καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία και 

δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από 

καμία κυβέρνηση, όργανο, πρόσωπο ή 

φορέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία341 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

της Επιτροπής και του διοικητικού 

συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής 

ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη 

ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται 

υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, 

πρόσωπο ή φορέα. 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

της Επιτροπής και του διοικητικού 

συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής 

ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη 

ανεξαρτησία και δεν δέχεται υποδείξεις 

από κανένα όργανο, κυβέρνηση, ΕΡΑ, 

πρόσωπο ή φορέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

της Επιτροπής και του διοικητικού 

συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής 

ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη 

ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται 

υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, 

πρόσωπο ή φορέα. 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός 

γραμματέας ασκεί τα καθήκοντά του με 

πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε 

δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, 

όργανο, πρόσωπο ή φορέα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία343 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του κατόπιν αιτήματος. Το 

Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον 

εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 

έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία344 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του κατόπιν αιτήματος.Το 

Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τις επιδόσεις του BEREC, κατόπιν 

αιτήματος. 
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εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 

έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

Or. en 

 

Τροπολογία   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του κατόπιν αιτήματος. Το 

Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον 

εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 

έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

3. Ο γενικός γραμματέας υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων 

του κατόπιν αιτήματος. Το Συμβούλιο 

μπορεί να καλέσει τον γενικό γραμματέα 

να υποβάλει έκθεση σχετικά με την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Or. fr 

 

Τροπολογία346 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC. 

4. Ο γενικός γραμματέας είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC. 

Or. fr 

 

Τροπολογία349 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC. 

4. Ο διευθυντής είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της Υπηρεσίας του BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία350 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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5. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του BEREC. Συγκεκριμένα, ο 

εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος 

για τα ακόλουθα: 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του BEREC σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει το 

διοικητικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ο 

εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος 

για τα ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία351 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του BEREC. Συγκεκριμένα, ο 

εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος 

για τα ακόλουθα: 

5. Η επιτροπή διοίκησης είναι 

υπεύθυνη για τη διοικητική προετοιμασία 

και την εκτέλεση των καθηκόντων του 

BEREC. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδια για 

τα ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του BEREC. Συγκεκριμένα, ο 

εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος 

για τα ακόλουθα: 

5. Ο γενικός γραμματέας είναι 

υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του BEREC. Συγκεκριμένα, ο 

γενικός γραμματέας είναι αρμόδιος για τα 

ακόλουθα: 

Or. fr 
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Τροπολογία   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την εκπόνηση του ενιαίου 

εγγράφου προγραμματισμού και την 

υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο· 

γ) την εκπόνηση, σε συντονισμό με 

τις ΕΡΑ, του ενιαίου εγγράφου 

προγραμματισμού και την υποβολή του 

στο διοικητικό συμβούλιο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της 

OLAF, και την υποβολή έκθεσης προόδου 

δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και 

τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο· 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της 

OLAF, και την υποβολή έκθεσης προόδου 

τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της 
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OLAF, και την υποβολή έκθεσης προόδου 

δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και 

τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο· 

OLAF, και την υποβολή έκθεσης προόδου 

μία φορά ετησίως στην Επιτροπή και 

τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) την προστασία των 

χρηματοοικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών 

μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς 

και άλλων τυχόν έκνομων δραστηριοτήτων 

μέσω της διενέργειας αποτελεσματικών 

ελέγχων και, εφόσον διαπιστώνονται 

παρατυπίες, με την ανάκτηση των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, 

κατά περίπτωση, την επιβολή 

αποτελεσματικών, αναλογικών και 

αποτρεπτικών διοικητικών μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένων χρηματικών 

κυρώσεων· 

ζ) την εφαρμογή προληπτικών μέτρων 

κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων 

τυχόν έκνομων δραστηριοτήτων, τη 

διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, 

εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, την 

ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών 

Or. fr 

 

Τροπολογία   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι 

αναγκαίος για την αποτελεσματική και 

επαρκή άσκηση των καθηκόντων του 

BEREC ο εντοπισμός ενός ή 

διαγράφεται 
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περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη. Η απόφαση για 

την εγκαθίδρυση τοπικού γραφείου 

προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση 

της Επιτροπής, του διοικητικού 

συμβουλίου και του οικείου κράτους 

μέλους ή των οικείων κρατών μελών. 

Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, 

ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο 

κόστος και η επικάλυψη διοικητικών 

καθηκόντων του BEREC. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι 

αναγκαίος για την αποτελεσματική και 

επαρκή άσκηση των καθηκόντων του 

BEREC ο εντοπισμός ενός ή 

περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη. Η απόφαση για 

την εγκαθίδρυση τοπικού γραφείου 

προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση 

της Επιτροπής, του διοικητικού 

συμβουλίου και του οικείου κράτους 

μέλους ή των οικείων κρατών μελών. 

Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, 

ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο 

κόστος και η επικάλυψη διοικητικών 

καθηκόντων του BEREC. 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία359 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι 

αναγκαίος για την αποτελεσματική και 

επαρκή άσκηση των καθηκόντων του 

BEREC ο εντοπισμός ενός ή 

περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη. Η απόφαση για 

την εγκαθίδρυση τοπικού γραφείου 

προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της 

Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου 

και του οικείου κράτους μέλους ή των 

οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση 

διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των 

δραστηριοτήτων που πρόκειται να 

αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να 

αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και 

η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του 

BEREC. 

6. Ο διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος 

να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την 

αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των 

καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC η 

τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων 

υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη. Η απόφαση για την εγκαθίδρυση 

τοπικού γραφείου προϋποθέτει την 

προηγούμενη έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου και του οικείου κράτους 

μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην 

απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, 

ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο 

κόστος και η επικάλυψη διοικητικών 

καθηκόντων του BEREC. Οποιαδήποτε 

τέτοια απόφαση απαιτεί εκ των προτέρων 

εξέταση του αντικτύπου της εν λόγω 

απόφασης όσον αφορά την κατανομή 

προσωπικού και προϋπολογισμού σε ένα 

πολυετές σχέδιο.  

Or. en 

 

Τροπολογία360 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 

επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι 

αναγκαίος για την αποτελεσματική και 

επαρκή άσκηση των καθηκόντων του 

BEREC ο εντοπισμός ενός ή 

6. Η επιτροπή διοίκησης είναι επίσης 

αρμόδια να προτείνει την τοποθέτηση 

ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη, για την 

αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των 
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περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη. Η απόφαση για 

την εγκαθίδρυση τοπικού γραφείου 

προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της 

Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου 

και του οικείου κράτους μέλους ή των 

οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση 

διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των 

δραστηριοτήτων που πρόκειται να 

αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να 

αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και 

η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του 

BEREC. 

καθηκόντων του BEREC. Η απόφαση για 

την εγκαθίδρυση τοπικού γραφείου 

προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της 

Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου 

και του οικείου κράτους μέλους ή των 

οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση 

διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των 

δραστηριοτήτων που πρόκειται να 

αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να 

αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και 

η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του 

BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία361 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Kεφάλαιο 2 – τμήμα 3 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ομάδες εργασίας ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων 

Or. en 

 

Τροπολογία362 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όπου δικαιολογείται, και ιδίως για 

την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 

του BEREC, το διοικητικό συμβούλιο, 

μπορεί να συγκροτεί τις αναγκαίες ομάδες 

εργασίας. 

1. Όπου δικαιολογείται, και ιδίως για 

την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 

του BEREC, το διοικητικό συμβούλιο, 

μπορεί να συγκροτεί τις αναγκαίες ομάδες 

εργασίας εμπειρογνωμόνων. 

Or. en 
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Τροπολογία363 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη 

των ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορεί να 

απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των 

ΕΡΑ, της Επιτροπής, του προσωπικού του 

BEREC και των ΕΡΑ τρίτων χωρών που 

συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC. 

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη 

των ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων, 

στις οποίες μπορεί να παρίστανται και 

εμπειρογνώμονες των ΕΡΑ, της Επιτροπής, 

του προσωπικού του BEREC και των ΕΡΑ 

τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις 

εργασίες του BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη 

των ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορεί να 

απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των 

ΕΡΑ, της Επιτροπής, του προσωπικού του 

BEREC και των ΕΡΑ τρίτων χωρών που 

συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC. 

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη 

των ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορεί να 

απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των 

ΕΡΑ, του προσωπικού του BEREC και των 

ΕΡΑ τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις 

εργασίες του BEREC. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στην τρίτη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 

στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται από 

τους καταλόγους εξειδικευμένων 

εμπειρογνωμόνων που παρέχονται από τις 

ΕΡΑ, την Επιτροπή και τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στην τρίτη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 

στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται από 

τους καταλόγους εξειδικευμένων 

εμπειρογνωμόνων που παρέχονται από τις 

ΕΡΑ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία366 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στην τρίτη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 

στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται από 

τους καταλόγους εξειδικευμένων 

εμπειρογνωμόνων που παρέχονται από τις 

ΕΡΑ, την Επιτροπή και τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στην τρίτη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 

στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται από 

τους καταλόγους εξειδικευμένων 

εμπειρογνωμόνων που παρέχονται από τις 

ΕΡΑ και την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στη δεύτερη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στη δεύτερη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 
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στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται 

αποκλειστικά από τους καταλόγους 

εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που 

παρέχονται από τις ΕΡΑ, την Επιτροπή 

και τον εκτελεστικό διευθυντή. 

στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται 

αποκλειστικά από τους καταλόγους 

εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που 

παρέχονται από τις ΕΡΑ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία368 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στη δεύτερη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 

στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται 

αποκλειστικά από τους καταλόγους 

εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που 

παρέχονται από τις ΕΡΑ, την Επιτροπή 

και τον εκτελεστικό διευθυντή. 

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που 

έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναφέρονται στη δεύτερη 

περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 

στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται 

αποκλειστικά από τους καταλόγους 

εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που 

παρέχονται από τις ΕΡΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι ομάδες εργασίας συντονίζονται 

και εποπτεύονται από μέλος του 

προσωπικού του BEREC, το οποίο 

διορίζεται σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό. 

3. Οι ομάδες εργασίας συντονίζονται 

και εποπτεύονται από μέλος μίας ΕΡΑ, το 

οποίο διορίζεται σύμφωνα με τον 

εσωτερικό κανονισμό. 

Or. fr 
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Τροπολογία370 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο BEREC παρέχει στήριξη στις 

ομάδες εργασίας. 

5. Ο BEREC παρέχει στήριξη τόσο 

διοικητική όσο και σε θέματα 

περιεχομένου στις ομάδες εργασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 11  διαγράφεται 

Σύσταση και σύνθεση των τμημάτων 

προσφυγών 

 

1. Ο BEREC συγκροτεί τμήμα 

προσφυγών. 

 

2. Το τμήμα προσφυγών απαρτίζεται από 

έναν πρόεδρο και δύο άλλα μέλη. Για 

κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

ορίζεται αναπληρωματικό μέλος. Το 

αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το 

τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας 

του. 

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον 

πρόεδρο, τα άλλα μέλη και τους 

αναπληρωτές τους, από κατάλογο 

κατάλληλων υποψηφίων που καταρτίζει η 

Επιτροπή. 

 

4. Κάθε τμήμα προσφυγών δύναται να 

ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο να 

διορίσει δύο επιπρόσθετα μέλη και τους 
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αναπληρωτές τους από τον αναφερόμενο 

στην παράγραφο 3 κατάλογο, όταν κρίνει 

ότι το απαιτεί η φύση της προσφυγής. 

5. Με βάση πρόταση του BEREC, η 

Επιτροπή καθορίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό του τμήματος προσφυγών, 

κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό 

συμβούλιο και σύμφωνα με τη διαδικασία 

που αναφέρεται στο άρθρο 36 

παράγραφος 2. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία372 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει 

τον πρόεδρο, τα άλλα μέλη και τους 

αναπληρωτές τους, από κατάλογο 

κατάλληλων υποψηφίων που καταρτίζει η 

Επιτροπή. 

3. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει 

τον πρόεδρο, τα άλλα μέλη και τους 

αναπληρωτές τους, από κατάλογο 

κατάλληλων υποψηφίων που προτείνει ο 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία373 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Με βάση πρόταση του BEREC, η 

Επιτροπή καθορίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό του τμήματος προσφυγών, 

κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό 

συμβούλιο και σύμφωνα με τη διαδικασία 

5. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 

τον εσωτερικό κανονισμό του τμήματος 

προσφυγών. 
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που αναφέρεται στο άρθρο 36 

παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 12  διαγράφεται 

Μέλη του τμήματος προσφυγών  

1. Η θητεία τους μπορεί να παραταθεί 

από το διοικητικό συμβούλιο για 

συμπληρωματικές περιόδους τεσσάρων 

ετών, μετά από πρόταση της Επιτροπής. 

Η θητεία τους μπορεί να παραταθεί από 

το διοικητικό συμβούλιο για 

συμπληρωματικές περιόδους τεσσάρων 

ετών, μετά από πρόταση της Επιτροπής. 

 

2. Τα μέλη του τμήματος προσφυγών 

είναι ανεξάρτητα και δεν επιτρέπεται να 

ασκούν άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο του 

BEREC. Κατά τη λήψη των αποφάσεών 

τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις 

από καμία κυβέρνηση ούτε από 

οποιονδήποτε άλλον φορέα. 

 

3. Τα μέλη τμήματος προσφυγών δεν 

παύονται των καθηκόντων τους ούτε 

διαγράφονται από τον κατάλογο 

καταλλήλων υποψηφίων κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι, και το 

διοικητικό συμβούλιο λάβει σχετική 

απόφαση, μετά από πρόταση της 

Επιτροπής. 

 

Or. fr 
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Τροπολογία   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 13  διαγράφεται 

Αποκλεισμός και εξαίρεση  

1. Τα μέλη τμήματος προσφυγών δεν 

συμμετέχουν στην εκδίκαση προσφυγής 

στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον ή 

στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει 

ως αντιπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων ή 

εάν συνέπραξαν στην έκδοση της 

απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η 

προσφυγή. 

 

2. Εάν μέλος τμήματος προσφυγών κρίνει 

ότι δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στην 

εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους 

λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, 

ενημερώνει σχετικά το τμήμα 

προσφυγών. 

 

3. Οποιοσδήποτε διάδικος στην εκδίκαση 

προσφυγής μπορεί να αιτηθεί την 

εξαίρεση οποιουδήποτε μέλους του 

τμήματος προσφυγών για οποιονδήποτε 

από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν 

υπάρχουν υπόνοιες για μεροληπτική 

στάση του εν λόγω μέλους. Η αίτηση 

εξαίρεσης δεν γίνεται δεκτή εάν ο 

συγκεκριμένος διάδικος προχώρησε σε 

διαδικαστικές πράξεις μολονότι γνώριζε 

ήδη τον λόγο εξαίρεσης. Η αίτηση 

εξαίρεσης δεν είναι δυνατόν να βασίζεται 

στην ιθαγένεια των μελών. 

 

4. Το τμήμα προσφυγών αποφασίζει 

σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται στις περιπτώσεις που 

προσδιορίζονται στις παραγράφους 2 και 

3, χωρίς τη συμμετοχή του οικείου 

μέλους. Για τους σκοπούς της λήψης της 

απόφασης αυτής, το οικείο μέλος 
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αντικαθίσταται στο τμήμα προσφυγών 

από τον αναπληρωτή του. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 14  διαγράφεται 

Αποφάσεις υποκείμενες σε προσφυγή  

1.  

Δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον 

του τμήματος προσφυγών κατά 

αποφάσεων που λαμβάνονται από τον 

BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων των ΕΡΑ δύναται 

να προσβάλει απόφαση που αναφέρεται 

στην παρούσα παράγραφο και 

απευθύνεται σε αυτό ή απόφαση η οποία, 

παρότι έχει τον τύπο απόφασης που 

απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, αφορά 

άμεσα και προσωπικά το συγκεκριμένο 

πρόσωπο. 

 

2. Η προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 δεν έχει ανασταλτικό 

αποτέλεσμα. Το τμήμα προσφυγών 

μπορεί, ωστόσο, να αναστείλει την 

εφαρμογή της απόφασης κατά της οποίας 

έχει ασκηθεί η προσφυγή. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Πρόταση κανονισμού 

Kεφάλαιο 3 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC 

Or. en 

 

Τροπολογία   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε χρόνο, ο εκτελεστικός διευθυντής 

καταρτίζει σχέδιο εγγράφου 

προγραμματισμού που περιέχει πολυετή 

και ετήσια προγράμματα («ενιαίο έγγραφο 

προγραμματισμού»), σύμφωνα με το 

άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 και 

λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 

γραμμές που όρισε η Επιτροπή38 . 

Κάθε χρόνο, ο γενικός γραμματέας 

καταρτίζει σχέδιο εγγράφου 

προγραμματισμού που περιέχει πολυετή 

και ετήσια προγράμματα («ενιαίο έγγραφο 

προγραμματισμού»). 

_________________  

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για έγγραφο 

προγραμματισμού για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς και το 

πρότυπο για την ενοποιημένη ετήσια 

έκθεση δραστηριοτήτων για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς (C(2014) 

9641 final). 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στη 

συνέχεια το ενιαίο έγγραφο 

προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη 

τη γνώμη της Επιτροπής. Διαβιβάζει το εν 

λόγω έγγραφο καθώς και κάθε τελευταία 

ενημερωμένη έκδοση του εν λόγω 

εγγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στη 

συνέχεια το ενιαίο έγγραφο 

προγραμματισμού. Διαβιβάζει το εν λόγω 

έγγραφο καθώς και κάθε τελευταία 

ενημερωμένη έκδοση του εν λόγω 

εγγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Or. fr 

 

Τροπολογία380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 

περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και 

αναμενόμενα αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. 

Περιλαμβάνει περιγραφή των δράσεων που 

θα χρηματοδοτηθούν και αναφέρει τους 

χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους 

πόρους που διατίθενται για κάθε δράση, 

σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και 

διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει 

δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών πρέπει να συμβαδίζει με το 

πολυετές πρόγραμμα εργασιών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. Καθορίζει 

με σαφήνεια τα καθήκοντα που 

προστίθενται, τροποποιούνται ή 

καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 

περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και 

αναμενόμενα αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. 

Περιλαμβάνει περιγραφή των δράσεων που 

θα χρηματοδοτηθούν και αναφέρει τους 

χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους 

πόρους που διατίθενται για κάθε δράση, 

σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και 

διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει 

δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών πρέπει να συμβαδίζει με το 

ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του BEREC, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 2ε 

παράγραφος 5, και με το πολυετές 

πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4. Καθορίζει με σαφήνεια τα 

καθήκοντα που προστίθενται, 

τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση 

με το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Οποιαδήποτε επιπλέον καθήκοντα 
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αξιολογούνται βάσει των διαθέσιμων 

πόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός 

διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο 

κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και 

των δαπανών του BEREC για το επόμενο 

οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει 

και τον πίνακα προσωπικού, και το 

διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο. 

1. Κάθε έτος, ο διευθυντής καταρτίζει 

σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των 

εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας 

του BEREC για το επόμενο οικονομικό 

έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον 

πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Βάσει αυτού του προσωρινού 

σχεδίου, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει 

σχέδιο προβλεπόμενων εσόδων και 

δαπανών του BEREC για το επόμενο 

οικονομικό έτος. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το σχέδιο προβλέψεων των εσόδων 

και των δαπανών του BEREC διαβιβάζεται 

στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 

κάθε έτους. Οι πληροφορίες που 

περιέχονται στο σχέδιο προβλεπόμενων 

εσόδων και δαπανών του BEREC και στο 

σχέδιο ενιαίου εγγράφου 

προγραμματισμού που αναφέρεται στο 

άρθρο 15 παράγραφος 1 πρέπει να είναι 

συνεπείς. 

3. Το σχέδιο προβλέψεων των εσόδων 

και των δαπανών του BEREC διαβιβάζεται 

από τον γενικό γραμματέα στο Συμβούλιο 

και στα κράτη μέλη μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι πληροφορίες 

που περιέχονται στο σχέδιο 

προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του 

BEREC και στο σχέδιο ενιαίου εγγράφου 

προγραμματισμού που αναφέρεται στο 

άρθρο 15 παράγραφος 1 πρέπει να είναι 

συνεπείς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο 

προβλέψεων στην αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του 

γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

4. Το Συμβούλιο διαβιβάζει το σχέδιο 

προβλέψεων στην αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του 

γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 



 

PE602.937v01-00 132/160 AM\1122719EL.docx 

EL 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί 

τον προϋπολογισμό του BEREC. 

1. Ο γενικός γραμματέας εκτελεί τον 

προϋπολογισμό του BEREC. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών 

αξιολόγησης. 

2. Ο γενικός γραμματέας διαβιβάζει 

ετησίως στην αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών 

αξιολόγησης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Μετά την παραλαβή των 

παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τους προσωρινούς 

λογαριασμούς του BEREC, ο υπόλογος 

του BEREC καταρτίζει τους οριστικούς 

λογαριασμούς του BEREC με δική του 

ευθύνη. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει τους οριστικούς λογαριασμούς 

προς γνωμοδότηση στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

3. Μετά την παραλαβή των 

παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τους προσωρινούς 

λογαριασμούς του BEREC, ο υπόλογος 

του BEREC καταρτίζει τους οριστικούς 

λογαριασμούς του BEREC με δική του 

ευθύνη. Ο γενικός γραμματέας υποβάλλει 

τους οριστικούς λογαριασμούς προς 

γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 
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Τροπολογία   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά 

τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο 

εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, 

συνοδευόμενους από τη γνώμη του 

διοικητικού συμβουλίου. 

5. Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά 

τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο γενικός 

γραμματέας διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους 

οριστικούς λογαριασμούς, 

συνοδευόμενους από τη γνώμη του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο 

εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις 

παρατηρήσεις του. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής αποστέλλει την απάντηση αυτή 

και στο διοικητικό συμβούλιο. 

7. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο 

γενικός γραμματέας αποστέλλει στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις 

παρατηρήσεις του. Ο γενικός γραμματέας 

αποστέλλει την απάντηση αυτή και στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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8. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε 

πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή 

εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για 

το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, 

σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 

του δημοσιονομικού κανονισμού39 . 

8. Ο γενικός γραμματέας υποβάλλει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 

αιτήματος του τελευταίου, κάθε 

πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή 

εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για 

το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, 

σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 

του δημοσιονομικού κανονισμού39 . 

_________________ _________________ 

39 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298 της 26.10.2012). 

39 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298 της 26.10.2012). 

Or. fr 

 

Τροπολογία   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν 

για τον BEREC εγκρίνονται από το 

διοικητικό συμβούλιο κατόπιν 

διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν 

λόγω κανόνες δεν παρεκκλίνουν από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά 

μόνον αν η παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται 

για λόγους λειτουργίας του και εφόσον 

έχει προηγουμένως συμφωνήσει η 

Επιτροπή. 

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν 

για τον BEREC εγκρίνονται από το 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία392 
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Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 22 διαγράφεται 

Διορισμός εκτελεστικού διευθυντή  

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 

ως έκτακτος υπάλληλος του BEREC 

σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του 

καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

λοιπού προσωπικού. 

 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 

από το διοικητικό συμβούλιο, από 

κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η 

Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή 

διαδικασία επιλογής. 

 

Για τη σύναψη σύμβασης με τον 

εκτελεστικό διευθυντή, ο BEREC 

εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου. 

 

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το 

διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι 

δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του. 

 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. 

Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, η 

Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση στην 

οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις 

του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και οι 

μελλοντικές δραστηριότητες του BEREC 

και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει 

αντιμέτωπος. 

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

προτάσεως της Επιτροπής η οποία 

λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται 

να παρατείνει άπαξ τη θητεία του 

εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

 



 

PE602.937v01-00 136/160 AM\1122719EL.docx 

EL 

5. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 

του να παρατείνει τη θητεία του 

εκτελεστικού διευθυντή. Εντός του μηνός 

πριν από την εν λόγω παράταση, είναι 

δυνατόν να κληθεί ο εντεταλμένος 

διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής του 

Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 

ερωτήσεις των μελών του. 

 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου 

η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται να 

συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής 

για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής 

περιόδου. 

 

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται 

να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. 

 

8. Οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την 

παράταση της θητείας ή την 

απομάκρυνση του εκτελεστικού 

διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία 

των δύο τρίτων των μελών του με 

δικαίωμα ψήφου. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος του 

BEREC σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο 

α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί 

του λοιπού προσωπικού. 

1. Ο γενικός γραμματέας διορίζεται 

ως έκτακτος υπάλληλος του BEREC 

σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του 

καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

λοιπού προσωπικού. 

Or. fr 
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Τροπολογία   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο 

υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία 

επιλογής. 

Ο γενικός γραμματέας διορίζεται από το 

διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο 

υποψηφίων που προτείνει το Συμβούλιο, 

με ομόφωνη απόφαση. 

Or. fr 

 

Τροπολογία395 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο 

υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο 

υποψηφίων που προτείνει ο πρόεδρος, με 

ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. 

Or. en 

 

Τροπολογία   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τη σύναψη σύμβασης με τον 

εκτελεστικό διευθυντή, ο BEREC 

Για τη σύναψη σύμβασης με τον γενικό 

γραμματέα, ο BEREC εκπροσωπείται από 

τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. 
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εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία397 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το 

διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι 

δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του. 

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το 

διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 

προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και απαντά σε ερωτήσεις 

των μελών του. 

Or. en 

 

Τροπολογία   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, 

η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση στην 

οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις 

του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και οι 

μελλοντικές δραστηριότητες του BEREC 

και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει 

αντιμέτωπος. 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

γενικού γραμματέα είναι πενταετής. Κατά 

το τέλος αυτής της περιόδου, το 

διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει 

αξιολόγηση των επιδόσεων του γενικού 

γραμματέα. Η εν λόγω αξιολόγηση 

διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία399 
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Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. 

Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, η 

Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση στην 

οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του 

εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και οι 

μελλοντικές δραστηριότητες του BEREC 

και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει 

αντιμέτωπος. 

3. Η διάρκεια της θητείας του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. 

Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, ο 

πρόεδρος διενεργεί αξιολόγηση στην 

οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του 

εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και οι 

μελλοντικές δραστηριότητες του BEREC 

και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει 

αντιμέτωπος. 

Or. en 

 

Τροπολογία   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

προτάσεως της Επιτροπής η οποία 

λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να 

παρατείνει άπαξ τη θητεία του 

εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

4. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

προτάσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία 

λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να 

παρατείνει άπαξ τη θητεία του γενικού 

γραμματέα για διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία401 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

προτάσεως της Επιτροπής η οποία 

λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να 

παρατείνει άπαξ τη θητεία του 

εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

4. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

προτάσεως του προέδρου η οποία 

λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να 

παρατείνει άπαξ τη θητεία του 

εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το διοικητικό συμβούλιο 

γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία 

του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός του 

μηνός πριν από την εν λόγω παράταση, 

είναι δυνατόν να κληθεί ο εντεταλμένος 

διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών 

του. 

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έχουν προθεσμία δύο μηνών 

από την παραλαβή της αξιολόγησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, για να 

διατυπώσουν τη γνώμη τους. Εξ ορισμού, 

η εν λόγω γνώμη θεωρείται θετική. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας, είναι 

δυνατόν να κληθεί ο γενικός γραμματέας 

να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και 

να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 

οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν 

6. Ο γενικός γραμματέας του οποίου 

η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται να 
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δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία 

επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της 

συνολικής περιόδου. 

συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής 

για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής 

περιόδου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων 

του μόνο με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου κατόπιν πρότασης της 

Επιτροπής. 

7. Ο γενικός γραμματέας μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου ή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία405 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του 

μόνο με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου κατόπιν πρότασης της 

Επιτροπής. 

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του 

μόνο με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 22 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την 

παράταση της θητείας ή την απομάκρυνση 

του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνονται 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 

του με δικαίωμα ψήφου. 

8. Οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την 

παράταση της θητείας ή την απομάκρυνση 

του γενικού γραμματέα λαμβάνονται με 

ομοφωνία των μελών του με δικαίωμα 

ψήφου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο BEREC είναι φορέας της 

Ένωσης. Διαθέτει νομική 

προσωπικότητα. 

διαγράφεται 

Or. it 

Τροπολογία408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο BEREC είναι φορέας της 

Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα. 

1. Η Υπηρεσία του BEREC είναι 

επίσημος φορέας της Ένωσης. Διαθέτει 

νομική προσωπικότητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία409 

Edouard Martin 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο BEREC εκπροσωπείται από τον 

εκτελεστικό του διευθυντή. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία410 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο BEREC εκπροσωπείται από τον 

εκτελεστικό του διευθυντή. 

3. Ο BEREC εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον εκτελεστικό του διευθυντή. 

Or. en 

 

Τροπολογία   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο BEREC εκπροσωπείται από τον 

εκτελεστικό του διευθυντή. 

3. Ο BEREC εκπροσωπείται από τον 

γενικό του γραμματέα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον σκοπό αυτό, ο BEREC δύναται, 

κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της 

Επιτροπής, να συνάπτει συμφωνίες 

συνεργασίας. Οι συμφωνίες αυτές δεν 

δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην 

Ένωση και τα κράτη μέλη της. 

Για τον σκοπό αυτό, ο BEREC δύναται να 

συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας. Οι 

συμφωνίες αυτές δεν δημιουργούν έννομες 

υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη 

μέλη της. 

Or. fr 

 

Τροπολογία413 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο BEREC είναι ανοικτός στη συμμετοχή 

ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών, 

αρμόδιων στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, που έχουν συνάψει σχετικές 

συμφωνίες με την Ένωση. 

Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC 

είναι ανοικτοί στη συμμετοχή ρυθμιστικών 

αρχών τρίτων χωρών, αρμόδιων στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με 

την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία414 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Βάσει των σχετικών διατάξεων των 

συμφωνιών αυτών, θεσπίζονται ρυθμίσεις 

που ορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση 

και τον τρόπο συμμετοχής των 

ρυθμιστικών αρχών των οικείων τρίτων 

χωρών στο έργο του BEREC, 

συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά 

με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που 

Βάσει των σχετικών διατάξεων των 

συμφωνιών αυτών, θεσπίζονται ρυθμίσεις 

που ορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση 

και τον τρόπο συμμετοχής των 

ρυθμιστικών αρχών των οικείων τρίτων 

χωρών στο έργο του BEREC και της 

Υπηρεσίας του BEREC, 

συμπεριλαμβανομένων της 
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αναλαμβάνει ο BEREC, τις οικονομικές 

συνεισφορές και το προσωπικό. Ως προς 

τα ζητήματα προσωπικού, οι εν λόγω 

ρυθμίσεις τηρούν πάντοτε τον κανονισμό 

υπηρεσιακής κατάστασης. 

εκπροσώπησης τρίτων χωρών στο 

ρυθμιστικό συμβούλιο, στο διοικητικό 

συμβούλιο και σε άλλες οργανωτικές 

δομές τόσο του BEREC όσο και της 

Υπηρεσίας του BEREC, καθώς και 

διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η 

Υπηρεσία του BEREC, τις οικονομικές 

συνεισφορές και το προσωπικό. Ως προς 

τα ζητήματα προσωπικού, οι εν λόγω 

ρυθμίσεις τηρούν πάντοτε τον κανονισμό 

υπηρεσιακής κατάστασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία415 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 27α 

 Διαφάνεια και επικοινωνία 

 1. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC 

εκτελούν τις δραστηριότητές τους με 

υψηλό βαθμό διαφάνειας. Ο BEREC και 

η Υπηρεσία του BEREC εξασφαλίζουν ότι 

παρέχονται στο κοινό και σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη αντικειμενικές, 

αξιόπιστες και ευπρόσιτες πληροφορίες, 

ιδίως όσον αφορά τα καθήκοντά τους και 

τα αποτελέσματα του έργου τους. 

 2. Ο BEREC, με την υποστήριξη της 

Υπηρεσίας του BEREC, μπορεί να 

αναλαμβάνει δραστηριότητες 

επικοινωνίας, με δική του πρωτοβουλία, 

στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Η 

κατανομή των πόρων, στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του 

BEREC, σε δραστηριότητες επικοινωνίας 

δεν επηρεάζει αρνητικά την 

αποτελεσματική άσκηση των 
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καθηκόντων του BEREC που 

αναφέρονται στο άρθρο 2. 

 Οι δραστηριότητες επικοινωνίας 

διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή 

σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που 

εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Βλέπε την τροπολογία που αφορά το άρθρο 27 παράγραφος 3. Η διατύπωση που προτείνεται 

από την Επιτροπή έχει τροποποιηθεί ελαφρώς.). 

 

Τροπολογία   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, 

μέλη του τμήματος προσφυγών, 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, 

λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται 

από τον BEREC και εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, ακόμη 

και μετά την παύση των καθηκόντων τους, 

υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις περί απορρήτου σύμφωνα με το 

άρθρο 339 της Συνθήκης. 

2. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, ο γενικός γραμματέας, οι 

αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, 

το λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται 

από τον BEREC και οι εμπειρογνώμονες 

που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, 

ακόμη και μετά την παύση των 

καθηκόντων τους, υπόκεινται σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί 

απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 της 

Συνθήκης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 Εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή 

δεν καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως από 

τις ΕΡΑ ή σε περιπτώσεις που ένα άμεσο 

αίτημα από τον BEREC θα ήταν πιο 

αποτελεσματικό και λιγότερο οχληρό, ο 

BEREC μπορεί να απευθύνει ένα δεόντως 

δικαιολογημένο και αιτιολογημένο αίτημα 

προς άλλες αρχές ή απευθείας στις 

σχετικές επιχειρήσεις που παρέχουν 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

υπηρεσίες και τις σχετικές διευκολύνσεις. 

Εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή 

δεν καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως από 

τις ΕΡΑ ή σε περιπτώσεις που ένα άμεσο 

αίτημα από τον BEREC θα ήταν πιο 

αποτελεσματικό και λιγότερο οχληρό, ο 

BEREC μπορεί να απευθύνει ένα δεόντως 

δικαιολογημένο και αιτιολογημένο αίτημα 

προς άλλες αρχές, με την προηγούμενη 

συγκατάθεση της ΕΡΑ της εν λόγω 

χώρας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο 

BEREC ενημερώνει τις σχετικές ΕΡΑ για 

τα αιτήματα. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο BEREC καταρτίζει και 

διαχειρίζεται σύστημα πληροφοριών και 

επικοινωνιών με τουλάχιστον τις 

ακόλουθες λειτουργίες υπηρεσίας μιας 

στάσης: 

 α) ενιαίο σημείο εισόδου μέσω του οποίου 

μια επιχείρηση που υπόκειται σε 
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χορήγηση γενικής άδειας υποβάλλει την 

αίτησή της· 

 β) κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής 

πληροφοριών, που παρέχει στον BEREC, 

στην Επιτροπή και στις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την κοινή εφαρμογή της 

ενωσιακής νομοθεσίας· 

 γ) σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για 

τον εντοπισμό, σε πρώιμο στάδιο, των 

αναγκών συντονισμού μεταξύ αποφάσεων 

που πρόκειται να ληφθούν από εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. 

 Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τις 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 

και ένα σχέδιο για τη θέσπιση του 

συστήματος αυτού. Αναπτύσσεται με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας και του απαιτούμενου 

βαθμού εμπιστευτικότητας. 

 Αυτά τα συστήματα πληροφοριών και 

επικοινωνιών καθίστανται λειτουργικά το 

αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία420 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 30α 

 Μηχανισμός συνεργασίας 

 1. Οι ΕΡΑ εφαρμόζουν τα διασυνοριακά 

στοιχεία της οδηγίας και του κανονισμού 

2015/2120 σε στενή συνεργασία. 

 2. Οι ΕΡΑ ανταλλάσσουν εγκαίρως 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 

των διασυνοριακών στοιχείων της 
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οδηγίας και των κανόνων που 

καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 5 του 

κανονισμού 2015/2120. 

 3. Για τον σκοπό αυτόν, μια ΕΡΑ που 

εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει 

επίσημη θέση σχετικά με τους 

προαναφερθέντες τομείς ενημερώνει 

εγκαίρως τον BEREC πριν εκδώσει τη 

θέση της. Παρέχει στον BEREC μια 

περίληψη της υπόθεσης και υποδεικνύει, 

στο μέτρο του δυνατού κατά τη δεδομένη 

στιγμή, τις πιθανές ρυθμιστικές επιλογές. 

 4. Σε αυτή τη βάση, ο BEREC 

διασφαλίζει ότι οι ΕΡΑ που 

αναλαμβάνουν τον ίδιο τύπο 

δραστηριοτήτων εκτελούν τα καθήκοντά 

τους σε στενή συνεργασία. Η Υπηρεσία 

του BEREC παρέχει κάθε αναγκαία 

συνδρομή προκειμένου να διευκολύνει 

την εν λόγω συνεργασία. 

 5. Οι ΕΡΑ μπορούν να ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση μιας υπόθεσης με την οποία 

ασχολούνται στο πλαίσιο του πεδίου 

εφαρμογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία421 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 

εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι 

εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό 

προσωπικό που δεν απασχολείται από τον 

BEREC υποβάλλουν έκαστος δήλωση 

αναφέροντάς τη δέσμευσή τους και την 

απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή 

Τα μέλη, τα αναπληρωματικά μέλη και οι 

παρατηρητές του διοικητικού συμβουλίου 

και του ρυθμιστικού συμβουλίου, ο 

διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί 

εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό 

που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία 

του BEREC υποβάλλουν έκαστος ετήσια 
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έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε 

να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. 

δήλωση αναφέροντάς τη δέσμευσή τους 

και την απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε 

άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος που θα 

μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 

εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι 

εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό 

προσωπικό που δεν απασχολείται από τον 

BEREC υποβάλλουν έκαστος δήλωση 

αναφέροντάς τη δέσμευσή τους και την 

απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή 

έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε 

να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. 

Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου και του 

ρυθμιστικού συμβουλίου, ο διευθυντής, οι 

αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 

και λοιπό προσωπικό που δεν 

απασχολείται από την Υπηρεσία του 

BEREC υποβάλλουν έκαστος δήλωση 

αναφέροντάς τη δέσμευσή τους και την 

απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή 

έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε 

να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 

εκτελεστικός διευθυντής, οι 

αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 

και λοιπό προσωπικό που δεν 

απασχολείται από τον BEREC υποβάλλουν 

έκαστος δήλωση αναφέροντάς τη 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 

γενικός γραμματέας, οι αποσπασμένοι 

εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό 

προσωπικό που δεν απασχολείται από τον 

BEREC υποβάλλουν έκαστος δήλωση 

αναφέροντάς τη δέσμευσή τους και την 
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δέσμευσή τους και την απουσία ή ύπαρξη 

οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου 

συμφέροντος που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. 

απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή 

έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε 

να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δηλώσεις είναι ακριβείς και πλήρεις, 

υποβάλλονται εγγράφως και 

ενημερώνονται όποτε είναι αναγκαίο. Οι 

δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο 

εκτελεστικός διευθυντής δημοσιεύονται. 

Οι δηλώσεις είναι ακριβείς και πλήρεις, 

υποβάλλονται εγγράφως και 

ενημερώνονται όποτε είναι αναγκαίο. Οι 

δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο 

γενικός γραμματέας δημοσιεύονται. 

Or. fr 

 

Τροπολογία425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι 

αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, 

λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται 

από τον BEREC και εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας 

δηλώνουν έκαστος με ακρίβεια και 

πληρότητα το αργότερο στην έναρξη κάθε 

συνεδρίασης οποιαδήποτε συμφέροντα τα 

οποία μπορούν ενδεχομένως να 

επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους σε 

σχέση με τα θέματα της ημερήσιας 

2. Τα μέλη και τα αναπληρωματικά 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του 

ρυθμιστικού συμβουλίου, ο διευθυντής, οι 

αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, 

λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται 

από την Υπηρεσία του BEREC και 

εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετέχουν 

στις ομάδες εργασίας δηλώνουν έκαστος 

με ακρίβεια και πληρότητα το αργότερο 

στην έναρξη κάθε συνεδρίασης 

οποιαδήποτε συμφέροντα τα οποία 

μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν την 
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διάταξης και δεν συμμετέχουν στη 

συζήτηση και την ψηφοφορία των εν λόγω 

θεμάτων. 

ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και δεν 

συμμετέχουν στη συζήτηση και την 

ψηφοφορία των εν λόγω θεμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, 

οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, 

λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται 

από τον BEREC και εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας 

δηλώνουν έκαστος με ακρίβεια και 

πληρότητα το αργότερο στην έναρξη κάθε 

συνεδρίασης οποιαδήποτε συμφέροντα τα 

οποία μπορούν ενδεχομένως να 

επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους σε 

σχέση με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και δεν συμμετέχουν στη 

συζήτηση και την ψηφοφορία των εν λόγω 

θεμάτων. 

2. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, ο γενικός γραμματέας, οι 

αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, 

λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται 

από τον BEREC και εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας 

δηλώνουν έκαστος με ακρίβεια και 

πληρότητα το αργότερο στην έναρξη κάθε 

συνεδρίασης οποιαδήποτε συμφέροντα τα 

οποία μπορούν ενδεχομένως να 

επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους σε 

σχέση με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και δεν συμμετέχουν στη 

συζήτηση και την ψηφοφορία των εν λόγω 

θεμάτων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 36  διαγράφεται 

Επιτροπή  
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1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 

(«επιτροπή επικοινωνιών»). Η εν λόγω 

επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 

παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 

άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

 

3. Στις περιπτώσεις που η γνώμη της 

επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή 

διαδικασία, η διαδικασία περατώνεται 

χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της 

προθεσμίας γνωμοδότησης, το 

αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία428 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 

επιτροπή («επιτροπή επικοινωνιών»). Η 

εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά 

την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία429 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 

παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 

διαγράφεται 
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άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

Or. en 

 

Τροπολογία430 

Constanze Krehl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις περιπτώσεις που η γνώμη της 

επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή 

διαδικασία, η διαδικασία περατώνεται 

χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της 

προθεσμίας γνωμοδότησης, το 

αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά 

με τη στέγαση του BEREC στο κράτος 

μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που 

πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν 

λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί 

κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος 

υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το 

προσωπικό του BEREC και τα μέλη των 

οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο 

συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία 

συνάπτεται μεταξύ του BEREC και του 

κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 

έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του 

1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά 

με τη στέγαση της Υπηρεσίας του BEREC 

στο κράτος μέλος υποδοχής και τις 

εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη 

διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, 

καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν 

στο κράτος μέλος υποδοχής για τον 

διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, το προσωπικό της Υπηρεσίας 

του BEREC και τα μέλη των οικογενειών 

τους, ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας 

σχετικά με την έδρα η οποία συνάπτεται 

μεταξύ της Υπηρεσίας του BEREC και 

του κράτους μέλους υποδοχής· 
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διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά 

με τη στέγαση του BEREC στο κράτος 

μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που 

πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν 

λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί 

κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος 

υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το 

προσωπικό του BEREC και τα μέλη των 

οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο 

συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία 

συνάπτεται μεταξύ του BEREC και του 

κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 

έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του 

διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά 

με τη στέγαση του BEREC στο κράτος 

μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που 

πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν 

λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί 

κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος 

υποδοχής για τον γενικό γραμματέα, τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το 

προσωπικό του BEREC και τα μέλη των 

οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο 

συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία 

συνάπτεται μεταξύ του BEREC και του 

κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 

έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του 

διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. fr 

 

Τροπολογία433 

Edouard Martin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά 

με τη στέγαση του BEREC στο κράτος 

μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που 

πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν 

λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί 

κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος 

υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το 

προσωπικό του BEREC και τα μέλη των 

οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο 

συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία 

συνάπτεται μεταξύ του BEREC και του 

κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 

έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του 

διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά 

με τη στέγαση του BEREC στο κράτος 

μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που 

πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν 

λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί 

κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος 

υποδοχής για τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, το προσωπικό του BEREC 

και τα μέλη των οικογενειών τους, 

ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά 

με την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ 

του BEREC και του κράτους μέλους στο 

οποίο βρίσκεται η έδρα, μόλις ληφθεί η 

έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και 

σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δύο 

ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το κράτος μέλος υποδοχής του 

BEREC διασφαλίζει τις απαραίτητες 

συνθήκες για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του BEREC, 

συμπεριλαμβανομένης της πολύγλωσσης 

και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό 

σχολικής εκπαίδευσης και των 

κατάλληλων δρομολογίων των μέσων 

μεταφοράς. 

2. Το κράτος μέλος υποδοχής της 

Υπηρεσίας του BEREC, η Λετονία, 

διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για 

την εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC, 

συμπεριλαμβανομένης της πολύγλωσσης 

και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό 

σχολικής εκπαίδευσης και των 

κατάλληλων δρομολογίων των μέσων 

μεταφοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 



 

AM\1122719EL.docx 157/160 PE602.937v01-00 

 EL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το αργότερο πέντε έτη μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και στη συνέχεια ανά 

πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί 

αξιολόγηση, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της, 

προκειμένου να αξιολογήσει τις επιδόσεις 

του BEREC σε σχέση με τους στόχους, την 

εντολή, τα καθήκοντα και την(τις) 

τοποθεσία(-ες) του. Ειδικότερα, η 

αξιολόγηση εξετάζει την ενδεχόμενη 

ανάγκη τροποποίησης της εντολής του 

BEREC και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις 

μιας τέτοιας τροποποίησης. 

1. Το αργότερο πέντε έτη μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και στη συνέχεια ανά 

πενταετία, το διοικητικό συμβούλιο 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 

αξιολόγησης, προκειμένου να αξιολογήσει 

τις επιδόσεις του BEREC σε σχέση με τους 

στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και 

την(τις) τοποθεσία(-ες) του. Ειδικότερα, η 

αξιολόγηση εξετάζει την ενδεχόμενη 

ανάγκη τροποποίησης της εντολής του 

BEREC και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις 

μιας τέτοιας τροποποίησης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν 

δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της 

λειτουργίας του BEREC σε σχέση με τους 

προκαθορισμένους στόχους, την εντολή 

και τα καθήκοντά του, μπορεί να 

εισηγηθεί αντιστοίχως την τροποποίηση ή 

την κατάργηση του παρόντος κανονισμού. 

2. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συμβούλιο κρίνουν ότι δεν 

δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της 

λειτουργίας του BEREC σε σχέση με τους 

προκαθορισμένους στόχους, την εντολή 

και τα καθήκοντά του, μπορούν να 

εισηγηθούν αντιστοίχως την τροποποίηση 

ή την κατάργηση του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   437 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα 

πορίσματα της αξιολόγησης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και το διοικητικό συμβούλιο. Τα 

πορίσματα της αξιολόγησης 

δημοσιοποιούνται. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο 
BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία που 

ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1211/2009 («Υπηρεσία του BEREC») 

όσον αφορά κάθε κυριότητα, συμφωνίες, 

νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, 

χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και 

ευθύνες. 

Η Υπηρεσία του BEREC διαδέχεται την 

Υπηρεσία που ιδρύθηκε βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 

(«Υπηρεσία του BEREC») όσον αφορά 

κάθε κυριότητα, συμφωνίες, νομικές 

υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, 

χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και 

ευθύνες. 

Or. en 

Τροπολογία   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] και έως την 

ανάληψη των καθηκόντων του 

Από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] και έως την 

ανάληψη των καθηκόντων του γενικού 
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εκτελεστικού διευθυντή, μετά τον 

διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο 

σύμφωνα με το άρθρο 22, ο διευθυντής 

διοίκησης που διορίζεται βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 για την 

υπόλοιπη θητεία του ενεργεί ως 

προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής με 

τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. Δεν θίγονται οι λοιποί 

όροι της σύμβασης του διευθυντή 

διοίκησης. 

γραμματέα, μετά τον διορισμό του από το 

διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το 

άρθρο 22, ο διευθυντής διοίκησης που 

διορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1211/2009 για την υπόλοιπη θητεία 

του ενεργεί ως προσωρινός γενικός 

γραμματέας με τα καθήκοντα που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Δεν θίγονται οι λοιποί όροι της σύμβασης 

του διευθυντή διοίκησης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ως προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής, 

ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους 

διορισμούς αρχής. Μπορεί να επιτρέπει 

κάθε πληρωμή που καλύπτεται από 

πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

BEREC μετά την έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου και μπορεί να συνάπτει 

συμβάσεις, μεταξύ άλλων, συμβάσεις 

προσωπικού, μετά την έγκριση του 

οργανογράμματος του BEREC. 

Ως προσωρινός γενικός γραμματέας, 

ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους 

διορισμούς αρχής. Μπορεί να επιτρέπει 

κάθε πληρωμή που καλύπτεται από 

πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

BEREC μετά την έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου και μπορεί να συνάπτει 

συμβάσεις, μεταξύ άλλων, συμβάσεις 

προσωπικού, μετά την έγκριση του 

οργανογράμματος του BEREC. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Η σύμβαση εργασίας του διευθυντή 

διοίκησης που διορίστηκε βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 παύει 

να ισχύει στο τέλος της θητείας του ή την 

ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του 

εκτελεστικού διευθυντή μετά τον διορισμό 

του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα 

με το άρθρο 22, ανάλογα με την 

ημερομηνία που προηγείται. 

Η σύμβαση εργασίας του διευθυντή 

διοίκησης που διορίστηκε βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 παύει 

να ισχύει στο τέλος της θητείας του ή την 

ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του 

γενικού γραμματέα μετά τον διορισμό του 

από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με 

το άρθρο 22, ανάλογα με την ημερομηνία 

που προηγείται. 

Or. fr 

 


