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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση της Επιτροπής

Ιστορικό

Η Επιτροπή προτείνει την ίδρυση μιας νέας ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η οποία θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές κανονιστικές 
αρχές και με την Επιτροπή. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η νέα Αρχή θα 
περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τους επικεφαλής των εθνικών 
κανονιστικών αρχών όλων των κρατών μελών της ΕΕ και θα αντικαταστήσει την ομάδα των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (European Regulators Group - ERG).

Όπως προτείνει η Επιτροπή, το νέο αυτό όργανο θα παρέχει έγκυρες συμβουλές, ιδίως για την 
εκπόνηση κανονιστικών αποφάσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
χάρη στη συνεπέστερη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων, και θα λειτουργεί ως κέντρο 
εμπειρογνωσίας για θέματα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επίπεδο 
ΕΕ.

Η νέα Αρχή θα αναλάβει επίσης τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (European Network Security Agency -ENISA) και κατ' 
αυτό τον τρόπο θα επιλυθούν πολλά από τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στη 
λειτουργία του ENISA.

Κύρια καθήκοντα της νέας Αρχής

Η Αρχή θα συμπληρώνει (και δεν θα επικαλύπτει, όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή) σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τα ρυθμιστικά καθήκοντα που εκπληρώνουν σε εθνικό επίπεδο οι 
κανονιστικές αρχές με τους εξής τρόπους: 

 παροχή πλαισίου συνεργασίας των εθνικών ρυθμιστών·
 ρυθμιστική εποπτεία του καθορισμού και της ανάλυσης αγορών και της εφαρμογής 

διορθωτικών μέτρων·
 καθορισμός διακρατικών αγορών·
 συμβουλές ως προς την εναρμόνιση των ραδιοσυχνοτήτων·
 εξουσίες λήψης αποφάσεων ως προς τη διοίκηση της αριθμοδότησης και παροχή 

συμβουλών ως προς τη φορητότητα των αριθμών·
 ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών·
 γενικές πληροφορίες και συμβουλευτικά καθήκοντα.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Για ολόκληρη την περίοδο 2010 - 2013, το κόστος της νέας Αρχής για την Αγορά 
Τηλεπικοινωνιών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα ανέλθει σε 88,3 εκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων 34 εκατομμύρια θα είναι επιχειρησιακές δαπάνες και 54,3 εκατομμύρια  
ευρώ διοικητικές δαπάνες (39,2 εκατομμύρια ευρώ για ανθρώπινους πόρους και 15,1 
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εκατομμύρια ευρώ για άλλες διοικητικές δαπάνες).   

Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο έτος 
και θα φθάσει τα 28 εκατομμύρια ευρώ από το τρίτο έτος και μετά. Πέραν της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, η Αρχή μπορεί να εισπράττει τέλη και 
εισφορές για ορισμένες υπηρεσίες. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών της Αρχής θα 
διατίθενται για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς της.

Εκτιμάται ότι η Αρχή θα απασχολεί μόνιμο προσωπικό έως και 134 ΙΠΑ, όταν θα έχει τεθεί 
σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ανάληψη των καθηκόντων 
και των πόρων του ENISA το 2011.

Όπως παρατηρεί η Επιτροπή, σε σχέση με τις εν λόγω δαπάνες πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
πόροι που θα εξοικονομηθούν από την ενσωμάτωση του ENISA στην προτεινόμενη Αρχή. Ο 
τρέχων ετήσιος προϋπολογισμός του ENISA ανέρχεται περίπου σε 8 εκατομμύρια ευρώ.
Παρά την αναμενόμενη εξοικονόμηση πόρων λόγω της ενσωμάτωσης του ENISA στην Αρχή 
η Επιτροπή σημειώνει ήδη στο δημοσιονομικό δελτίο ότι η τρέχουσα πρόταση για την ίδρυση 
του νέου οργάνου θα επιβάλει τον επαναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα των 
δημοσιονομικών προοπτικών.

Εκτίμηση

Από δημοσιονομικής απόψεως, η συντάκτρια γνωμοδότησης συστήνει να απορριφθεί η 
πρόταση ίδρυσης της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών διότι υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς τη χρηματοδότησή της. Η 
συντάκτρια κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό για τους ακόλουθους λόγους:

1) Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών πρέπει να 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου 2007 -
2013 όπου το περιθώριο είναι ιδιαιτέρως περιορισμένο. Στον τομέα αυτό, υπήρχε ήδη ανάγκη 
επαναπρογραμματισμού, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
προγράμματος Galileo. Το περιθώριο που προέκυψε για τον τομέα 1α για το 2008 ήταν κατά 
συνέπεια μηδενικό. Άλλωστε και η Επιτροπή επεσήμανε ήδη στο δημοσιονομικό δελτίο της 
πρότασής της ότι η ίδρυση της Αρχής για την Αγορά Τηλεπικοινωνιών θα απαιτήσει τον 
επαναπρογραμματισμό του τομέα 1α.

Ωστόσο, δεν αναφέρονται περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία για τη δράση αυτή.  Η 
χρηματοδότηση της νέας Αρχής για την αγορά τηλεπικοινωνιών δεν περιλαμβάνεται ούτε 
στον τελευταίο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2008, 
ούτε στους πίνακες που επισυνάπτονται στην Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής για το 2009, 
όπου αναφέρεται απλώς ότι η Αρχή, η οποία θα δημιουργηθεί το 2010, "θα χρηματοδοτηθεί εν 
μέρει από μία αναδιάταξη στον τομέα της κοινωνίας των πληροφοριών και εν μέρει από 
αύξηση κατά 37,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2009-2013." Η Επιτροπή δεν έχει μπορέσει 
μέχρι σήμερα να προσδιορίσει επακριβώς πώς πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Εάν η χρηματοδότηση της Αρχής απαιτεί επαναπρογραμματισμό, θα είναι στο μέλλον ακόμη 
πιο δύσκολο - ή ίσως αδύνατο - να χρηματοδοτηθεί οιαδήποτε προτεραιότητα εμφανισθεί 
εντός των σημερινών περιθωρίων. Η συντάκτρια θεωρεί το ενδεχόμενο αυτό απαράδεκτο (βλ. 
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τροπολογία 1). 

2) Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ακόμη μια φορά ότι οργανισμοί, όπως η νέα 
Αρχή που προτείνεται, είναι επιφορτισμένοι και με διοικητικά καθήκοντα. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να εξετασθεί σοβαρά η δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων οργανισμών στο πλαίσιο 
του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι 
το περιθώριο δεν είναι τόσο περιορισμένο όσο στον άλλο τομέα, σε σχέση με τις 
επιχειρησιακές δαπάνες (βλ. τροπολογία 2). 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να απορρίψει την τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής λόγω 
αβεβαιοτήτων ως προς τη χρηματοδότηση της Αρχής, και να ενσωματώσει στο σχέδιο 
νομοθετικού ψηφίσματός της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι το ποσόν αναφοράς που 
παρατίθεται στη νομοθετική πρόταση δεν 
μπορεί να συμβιβασθεί με το ανώτατο 
όριο του τομέα 1α του τρέχοντος 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 
- 2013 χωρίς να διακυβευθεί η 
χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων·  
σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
ανακοινώσει την πρόθεσή της να 
χρηματοδοτήσει τη νέα Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών στο πλαίσιο του τομέα 1α    
εν μέρει μέσω αναδιάταξης και εν μέρει 
μέσω αύξησης για την περίοδο 2009-
2013· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή δεν έχει 
λάβει ακόμη πληροφορίες για τις 
λεπτομέρειες της δράσης αυτής και, ως 
εκ τούτου, παραμένει έως σήμερα ασαφές 
κατά πόσον θα μείνει επαρκές περιθώριο 
στον τομέα 1α· 
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Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι η προτεινόμενη 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα είναι 
επιφορτισμένη και με διοικητικά 
καθήκοντα και θα επικουρεί την 
Επιτροπή· είναι επομένως της άποψης ότι 
πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης της νέας Αρχής στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2007 - -2013, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα 5, όπου 
φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη επαρκές 
περιθώριο·  

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα 
εφαρμοσθούν οι διατάξεις του σημείου 47 
της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006· υπογραμμίζει ότι, εάν η 
νομοθετική αρχή λάβει απόφαση υπέρ 
της ίδρυσης του οργανισμού αυτού, το 
Κοινοβούλιο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις 
με το έτερο σκέλος της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής με στόχο την 
επίτευξη έγκαιρης συμφωνίας για τη 
χρηματοδότηση του εν λόγω οργανισμού 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
διοργανικής συμφωνίας·
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