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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική υποδομή τηλεπικοινωνιών είναι σημαντική για την α
νταγωνιστικότητα της ΕΕ. Με αυτό το σκεπτικό, τέθηκαν σε ισχύ πέντε οδηγίες-πλαίσια το
2003, καθώς και η απόφαση της Επιτροπής για ίδρυση της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικώ
ν Αρχών (ERG) ΤΟ 2002. Το 2006, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία τω
ν οδηγιών και δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση. Συμπέρασμα ήταν ότι υπήρχε έλλειψη συ
νέπειας στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και ότι ο ρυθμιστικός κατακερματισμός απ
οτελούσε πρόβλημα. 

Τώρα έχει υποβληθεί μια νέα δέσμη προτάσεων για την αναθεώρηση του πλαισίου των τηλεπ
ικοινωνιών με την οποία προτείνεται η συγκρότηση μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECMA). Η εντολή της καλύπτει πληθώρα λειτουργιών, μετα
ξύ των οποίων το φάσμα, τα δικαιώματα χρήσης αριθμών, η ασφάλεια και η φορητότητα των
αριθμών. Η EECMA θα αντικαταστήσει τόσο την ERG όσο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό γ
ια την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και θα διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής για τη συγκρότηση της ERG, η Αρχή μπορεί να εγκ
ρίνει τον κανονισμό της με ομοφωνία ή με πλειοψηφία δύο τρίτων σε περίπτωση μη ομοφωνί
ας. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής σε σχέση με την EECMA, στην πράξ
η, η προσέγγιση που ακολουθείται εντός της ERG είναι ότι συνήθως απαιτείται συμφωνία κα
ι των 27 ρυθμιστικών αρχών.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι θα ήταν ευεργετικό να επεκταθεί η ERG και να αξι
οποιηθεί στο έπακρο η εμπειρογνωμοσύνη της, ιδίως δε να της ανατεθεί να εργασθεί για τη ρ
υθμιστική σύγκλιση και να καθιερωθεί μια οριστική μορφή ψηφοφορίας με πλειοψηφία, η οπ
οία θα της προσφέρει μεγαλύτερη ώθηση. Ωστόσο, είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο είναι απ
αραίτητο να δημιουργηθεί η EECMA, είτε γενικώς είτε στην προτεινόμενη μορφή, και κατά
πόσο είναι σκόπιμη η απορρόφηση των λειτουργιών του ENISA και άλλων οργανισμών. Υπά
ρχει ανάγκη η ERG ή η EECMA να αποκτήσουν μια σταθερή νομική βάση πέρα από τα περι
ορισμένα όρια της απόφασης της Επιτροπής του 2002, αλλά οι συνοδευτικές αλλαγές στη δο
μή και τις αρμοδιότητες είναι ουσιαστικές και καλύπτουν πτυχές οι οποίες υφίστανται ικανοπ
οιητική διαχείριση με βάση τις παρούσες διευθετήσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να αναλ
υθεί κατά πόσο η προσέγγιση της Επιτροπής είναι αναλογική ή αν επεκτείνεται σε τομείς που
θα έπρεπε να αφεθούν στα κράτη μέλη.

Οι βασικές προκλήσεις είναι οι προκλήσεις της ρύθμισης και επομένως οι βασικοί παράγοντε
ς στην Αρχή όποια μορφή και αν πάρει αυτή, πρέπει να είναι οι ρυθμιστικές αρχές. Δεν θεωρ
είται ότι η "τυπική" δομή του οργανισμού που προτείνεται από την Επιτροπή είναι ικανοποιη
τική. Ειδικότερα, απαιτείται μεγαλύτερη λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να εξισο
ρροπούνται τα συμφέροντα της Επιτροπή και των κρατών μελών. Συνιστάται ο οργανισμός ν
α συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 95, το οποίο είναι ήδη νομική βάση για τον παρόντα κανονι
σμό. Στο πλαίσιο αυτό, επισύρουμε την προσοχή στην απόφαση της ολομέλειας του Δικαστη
ρίου των ΕΚ στις 2 Μαΐου 2006 στην υπόθεση C-217/04 Ηνωμένο Βασίλειο κατά Κοινοβουλί
ου και Συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται ότι: 

"τίποτα στην διατύπωση του άρθρου 95 ΕΚ δεν συνεπάγεται ότι αποδέκτες των μέτρων που εγκ
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ρίνονται από την κοινοτική νομοθετική αρχή με βάση την εν λόγω διάταξη μπορούν να είναι μό
νο τα επιμέρους κράτη μέλη. Η νομοθετική αρχή μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να προβλέψει
την συγκρότηση κοινοτικού οργανισμού αρμόδιου να συνεισφέρει στην υλοποίηση μιας διαδικα
σίας εναρμόνισης". 

Ένα περαιτέρω πρόβλημα με τη δομή οργανισμού που προτείνει η Επιτροπή, είναι η δυνατότ
ητα παρέμβασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Ίσως είναι δυνατό
να καταργηθεί το Συμβούλιο και να έχουμε μόνο διευθυντή. Είναι σημαντικό, εάν υπάρχει σ
υμβούλιο ή οποιοδήποτε εκτελεστικό σώμα, αυτό να διορίζεται ανεξάρτητα από την Επιτροπ
ή, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθήκον να συμβουλεύει την Επιτροπή. Κατά συνέπεια, συνι
στάται να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στο διορισμό του διευθυντή και οποιουδήποτε συμβου
λίου ή εκτελεστικής αρχής, και όχι μόνο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.

Αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν ίσως αποφάσεις που θα μπορούσαν να λαμβάνονται από την Επ
ιτροπή, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για την ανάγκες αυτές μέσω της δια
δικασίας της ρυθμιστικής σύγκλισης και μελλοντικών συστάσεων, που όλες πρέπει να υπόκει
νται σε έλεγχο του Κοινοβουλίου.

Στην πρόταση, ο ENISA, ο οποίος δεν λειτουργεί εδώ και καιρό, αντικαθίσταται από Υπεύθυ
νο Ασφαλείας Δικτύων και από Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων. Δεν είναι σαφές το πλεονέ
κτημα που προσφέρει αυτή η λύση σε σύγκριση με τον ENISA. Ωστόσο, ίσως είναι σκόπιμο
να δημιουργηθεί μια ομάδα ενδιαφερομένων με πιο γενικό χαρακτήρα, η οποία να εισφέρει τ
η γνώμη της στην Αρχή και στο Κοινοβούλιο, αν και αναγνωρίζεται ότι πρέπει να δοθεί προσ
οχή στη ρυθμιστική ανεξαρτησία.

Προτείνεται επίσης η EECMA να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την άσκηση των εξο
υσιών που συνδέονται με τον προσδιορισμό του ραδιοφάσματος, αντικαθιστώντας την Ομάδ
α για την Πολιτική Ραδιοφάσματος (RSPG), που είναι ο σημερινός σύμβουλος της Επιτροπή
ς σε θέματα πολιτικής ραδιοφάσματος. Δεν πιστεύουμε ότι στην Επιτροπή πρέπει κατ' ανάγκ
η να παρέχονται παρόμοιες εξουσίες για τον προσδιορισμό του φάσματος, αλλά σε κάθε περί
πτωση η Αρχή δεν αποτελεί το απαραίτητο συμβουλευτικό σώμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πο
λλές από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές από τις οποίες απαρτίζεται, δεν έχουν ευθύνες για το
ραδιοφάσμα και κατά συνέπεια δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία. Το ραδιοφάσμα πρέ
πει να αφεθεί στην RSPG.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, πο
υ είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(23α) Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τον π
αγκόσμιο και διασυνοριακό χαρακτήρα τ
ης παγκόσμιας αγοράς τηλεπικοινωνιών, 
επισημαίνοντας ότι η αγορά αυτή διαφέρε
ι από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που
παρέχονται σε αποκλειστικά εθνική βάση
και ότι θεωρείται δεδομένη μια ενιαία αγ
ορά για όλες τις παγκόσμιες τηλεπικοινων
ιακές υπηρεσίες, η οποία πρέπει να διακρ
ίνεται από τις καθαρά εθνικές τηλεπικοιν
ωνιακές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Οι αγορές παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν ειδικές συμβάσεις η διαπραγμάτευ
ση των οποίων γίνεται για λύσεις που αφορούν πολλές χώρες και οι σχετικές διευθετήσεις δεν ε
ίναι ειδικές για κάποια μεμονωμένη χώρα ή γεωγραφία. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ιδρύεται Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγο
ρά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην οπο
ία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που ορίζο
νται στον παρόντα κανονισμό.

1. Ιδρύεται Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικ
ών Αρχών στον τομέα των Τηλεπικοινωνι
ών (BERT) ως Αρχή που έχει τις αρμοδιό
τητες που ορίζονται στον παρόντα κανονισ
μό.

Αιτιολόγηση

Είναι περιττό να δημιουργηθεί μια αρχή για την αγορά· πρέπει να αντικατασταθεί από συμβουλ
ευτική επιτροπή που να βασίζεται στο κοινοτικό δίκαιο. Η απόφαση της ολομέλειας του Δικαστ
ηρίου των ΕΚ της 2ας Μαΐου 2006 στην υπόθεση C-217/04, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Κοινοβο
υλίου και Συμβουλίου, δείχνει ότι το άρθρο 95 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη συγκρ
ότηση κοινοτικού οργανισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου και των ε
ιδικών οδηγιών και στηρίζεται στην εμπειρ
ογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές κανονισ
τικές αρχές. Συμβάλλει στη βελτίωση της λ
ειτουργίας της εσωτερικής αγοράς δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιώ
ν, και ιδίως στην ανάπτυξη διακοινοτικών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην επίτ
ευξη υψηλού και αποτελεσματικού επιπέδ
ου ασφάλειας για τα δίκτυα και τις πληρο
φορίες, εκτελώντας τα καθήκοντα που περ
ιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου και των ε
ιδικών οδηγιών και στηρίζεται στην εμπειρ
ογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές κανονισ
τικές αρχές. Συμβάλλει στη βελτίωση της λ
ειτουργίας της εσωτερικής αγοράς δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιώ
ν, και ιδίως στην ανάπτυξη διακοινοτικών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτελώντας τα
καθήκοντα που περιγράφονται στα κεφάλα
ια ΙΙ και ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας, τον οποίο διαχειρίζεται απ
οτελεσματικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σε συ
νεργασία με τις εθνικές κανονιστικές αρχές
και την Επιτροπή στο πλαίσιο ενός ευρωπ
αϊκού συστήματος κανονιστικής ρύθμιση
ς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σε συ
νεργασία με τις εθνικές κανονιστικές αρχές
και την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πολλές από τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες της Αρχής πρέπει να αφαιρεθούν και να παραμείνουν
στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(α) γνωμοδοτεί, κατόπιν σχετικού αιτήματ
ος της Επιτροπής ή με δική της πρωτοβουλ
ία, και επικουρεί την Επιτροπή παρέχοντάς
της πρόσθετη τεχνική υποστήριξη επί παντ
ός θέματος σχετικού με τις ηλεκτρονικές ε
πικοινωνίες·

(α) γνωμοδοτεί, κατόπιν σχετικού αιτήματ
ος της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοιν
οβουλίου ή με δική της πρωτοβουλία, και ε
πικουρεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο παρέχοντάς τους πρόσθετη τε
χνική υποστήριξη επί παντός θέματος σχετ
ικού με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, η Αρχή ορίζεται ότι θα "λογοδοτεί στο Ε
υρωπαϊκό Κοινοβούλιο". Κατά συνέπεια πρέπει να εξασφαλισθεί πιο στενή σύνδεση μεταξύ του
Κοινοβουλίου και της Αρχής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) παρέχει συμβουλές και βοήθεια στην
Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο οργ
ανισμό ορίζεται από κράτος μέλος, σε σχέ
ση με κάθε ζήτημα ασφάλειας δικτύων κ
αι πληροφοριών που εμπίπτει στις αρμοδι
ότητές της·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας, τον οποίο διαχειρίζεται απ
οτελεσματικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) λαμβάνει ατομικές αποφάσεις σχετικ
ά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης α
ριθμών από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφ
ωνικής Αριθμοδότησης (ETNS)·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ικανοποιητικές
ρυθμίσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της
επιλογής των επιχειρήσεων στις οποίες θ
α χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης ραδιοσ
υχνοτήτων και αριθμών·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών τα διαχειρίζονται ήδη ικανοποιητικά η
Ομάδα για την Πολιτική Ραδιοφάσματος, η Επιτροπή Ραδιοφάσματος και η Επιτροπή Επικοιν
ωνιών (CoCom).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) εισπράττει και αναδιανέμει τα τέλη χρ
ήσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτή
των και αριθμών·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα φάσματος τα διαχειρίζεται ήδη αποτελεσματικά η Ομάδα για την Πολιτική Ραδιοφ
άσματος (RSPG).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(θα) αναπτύσσει κοινές θέσεις σε πανευρ
ωπαϊκά ζητήματα, όπως ο παγκόσμιες υπ
ηρεσίες τηλεπικοινωνιών προκειμένου να
αυξηθεί η ρυθμιστική συνέπεια και να πρ
οωθηθεί μια πανευρωπαϊκή αγορά καθώς
και πανευρωπαϊκοί κανόνες.

Αιτιολόγηση

Βάσει του ισχύοντος γενικού πλαισίου της ΕΕ, ένας πάροχος παγκόσμιων υπηρεσιών τηλεπικοι
νωνιών πρέπει να συμμορφώνεται με τις επιμέρους απαιτήσεις αδειοδότησης κάθε εθνικής ρυθ
μιστικής αρχής προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει πανευρωπαϊκές υπηρεσίες. Υπάρχουν
αισθητές διακυμάνσεις σε αυτές τις εθνικές ρυθμίσεις, οι δε υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απ
ορρέουν βάσει των εθνικών ζητημάτων αδειοδότησης επίσης ποικίλλουν σημαντικά.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτρο
πής η Αρχή γνωμοδοτεί επί παντός θέματο
ς σχετικού με τις ηλεκτρονικές επικοινωνί
ες. 

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής η Αρ
χή γνωμοδοτεί επί θεμάτων της παραγράφ
ου 3 που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοι
νωνίες. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί γνω
μοδότηση για άλλα θέματα σχετικά με τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εφόσον το αίτ
ημα είναι αιτιολογημένο και αναλογικό κα
ι εφόσον παρέχεται ειδοποίηση και ευκαι
ρία ελέγχου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο την ίδια στιγμή με τη
διατύπωση του αιτήματος. 

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, η Αρχή ορίζεται ότι θα "λογοδοτεί στο Ε
υρωπαϊκό Κοινοβούλιο". Κατά συνέπεια πρέπει να εξασφαλισθεί πιο στενή σύνδεση μεταξύ του
Κοινοβουλίου και της Αρχής. Οι αιτήσεις εκπόνησης γνωμοδότησης από την Επιτροπή πρέπει ν
α είναι εύλογες και να υπάρχει λογοδοσία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικότερα, η Αρχή συμβάλλει στην εν
αρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων της
οδηγίας-πλαισίου και των ειδικών οδηγιώ
ν, βοηθώντας την Επιτροπή να εκπονήσει
συστάσεις ή να εκδώσει αποφάσεις σύμφω
να το άρθρο 19 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ο
δηγία-πλαίσιο).

2. Η Αρχή προωθεί τη ρυθμιστική σύγκλι
ση και συμβάλλει στην εναρμονισμένη εφ
αρμογή των διατάξεων της οδηγίας-πλαισί
ου και των ειδικών οδηγιών, βοηθώντας τη
ν Επιτροπή να εκδώσει αποφάσεις σύμφων
α το άρθρο 19 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδ
ηγία-πλαίσιο).

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να υπάρχει ρυθμιστική σύγκλιση. Οι συστάσεις δεν είναι ανοικτές σε κοινοβουλευτ
ικό έλεγχο, ενώ η αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής ορίζει ότι η Αρχή που θα συ
γκροτηθεί "λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο". Κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλισθεί κ
οινοβουλευτικός έλεγχος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα θέματα που προβλέπονται στην παρ
άγραφο 1 συγκαταλέγονται:

3. Τα θέματα που προβλέπονται στην παρά
γραφο 1 είναι: 

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες της Αρχής πρέπει να ορίζονται σαφώς.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(β) η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δη
μοσίων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονι
κών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένω
ν ζητημάτων παραβίασης της ασφάλειας
ή/και της ακεραιότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 13α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγ
ία-πλαίσιο), και το άρθρο 4 της οδηγίας
2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία τη
ς ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικο
ινωνίες)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφαλείας αντιμετωπίζονται ήδη αποτελεσματικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) οι αναλύσεις συγκεκριμένων εθνικών α
γορών σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγί
ας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο)· 

(ε) σε συνεργασία με τις σχετικές εθνικές
ρυθμιστικές αρχές, οι αναλύσεις συγκεκρι
μένων εθνικών αγορών σύμφωνα με το άρ
θρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-π
λαίσιο)·

Αιτιολόγηση

Οι αναλύσεις των αγορών εκτελούνται αποτελεσματικότερα από τις εθνικές αρχές, επομένως η
συνεργασία είναι επιθυμητή.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Adlib Express Watermark



PE402.731v02-00 12/54 AD\726131EL.doc

EL

(θ) ζητήματα αριθμοδότησης σύμφωνα μ
ε το άρθρο 10 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ο
δηγία-πλαίσιο) και πρόσβασης σε αριθμο
ύς και υπηρεσίες εντός της Κοινότητας σ
ύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπη
ρεσία)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να παραμείνει στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) τα μέτρα για τις ραδιοσυχνότητες τα
οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρ
α 4 και 6 της απόφασης 676/2002/ΕΚ (απ
όφαση ραδιοφάσματος)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα φάσματος τα διαχειρίζεται ήδη αποτελεσματικά η Ομάδα για την Πολιτική Ραδιοφ
άσματος (RSPG).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) σύμφωνα με τα άρθρα 6α και 6β της
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδει
οδότηση):

διαγράφεται

(i) εναρμονισμένοι όροι σε σχέση με τα δι
καιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αρ
ιθμών·

(ii) τροποποίηση ή ανάκληση δικαιωμάτ
ων χρήσης που έχουν χορηγηθεί σε συντο
νισμένη ή εναρμονισμένη βάση·
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(iii) επιλογή επιχειρήσεων στις οποίες θα
μπορούσαν να χορηγηθούν ατομικά δικαι
ώματα χρήσης συχνοτήτων ή αριθμών γι
α υπηρεσίες διασυνοριακού δυναμικού.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα φάσματος τα διαχειρίζεται ήδη αποτελεσματικά η Ομάδα για την Πολιτική Ραδιοφ
άσματος (RSPG).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστα) τα μέτρα που εξασφαλίζουν την αν
άπτυξη κοινών πανευρωπαϊκών κανόνων
και απαιτήσεων για τους παρόχους παγκό
σμιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Βάσει του ισχύοντος γενικού πλαισίου της ΕΕ, ένας πάροχος παγκόσμιων υπηρεσιών τηλεπικοι
νωνιών πρέπει να συμμορφώνεται με τις επιμέρους απαιτήσεις αδειοδότησης κάθε εθνικής ρυθ
μιστικής αρχής προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει πανευρωπαϊκές υπηρεσίες. Υπάρχουν
αισθητές διακυμάνσεις σε αυτές τις εθνικές ρυθμίσεις, οι δε υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απ
ορρέουν βάσει των εθνικών ζητημάτων αδειοδότησης επίσης ποικίλλουν σημαντικά.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλες οι γνωμοδοτήσεις της Αρχής δια
βιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ
αι η Αρχή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοιν
οβούλιο, στο πλαίσιο της ρυθμιστικής δια
δικασίας με έλεγχο, για τις τελικές προτά
σεις της.

Αιτιολόγηση
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Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, η Αρχή ορίζεται ότι θα "λογοδοτεί στο Ε
υρωπαϊκό Κοινοβούλιο". Κατά συνέπεια πρέπει να εξασφαλισθεί πιο στενή σύνδεση μεταξύ του
Κοινοβουλίου και της Αρχής.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή ζητήσει από την Αρχή σ
ύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 της
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) να α
ναλύσει μια συγκεκριμένη σχετική αγορά ε
ντός της επικράτειας κράτους μέλους, γνω
μοδοτεί και παρέχει στην Επιτροπή τις αν
αγκαίες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομέν
ων των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβ
ούλευσης και της ανάλυσης της αγοράς. Ε
άν η Αρχή διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πρ
αγματικός ανταγωνισμός στη συγκεκριμέν
η αγορά, συμπεριλαμβάνει στη γνωμοδότη
σή της, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, έ
να σχέδιο μέτρου όπου υποδεικνύει την ή
τις επιχειρήσεις που η ίδια κρίνει ότι πρέπ
ει να θεωρηθούν ως έχουσες σημαντική ισ
χύ στη συγκεκριμένη αγορά και τις υποχρε
ώσεις που ενδείκνυται να επιβληθούν.

1. Εάν η Επιτροπή ζητήσει από την Αρχή σ
ύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 της
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) να α
ναλύσει μια συγκεκριμένη σχετική αγορά ε
ντός της επικράτειας κράτους μέλους, η Α
ρχή διεξάγει ανάλυση της αγοράς σε συνε
ργασία με την αρμόδια εθνική ρυθμιστική
αρχή. Εκδίδουν κοινή γνωμοδότηση και π
αρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πλη
ροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των απο
τελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης κ
αι της ανάλυσης της αγοράς. Εάν η Αρχή κ
αι η εθνική ρυθμιστική αρχή διαπιστώσο
υν ότι δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισ
μός στη συγκεκριμένη αγορά, συμπεριλαμ
βάνουν στη γνωμοδότησή τους, κατόπιν δ
ημόσιας διαβούλευσης, ένα σχέδιο μέτρου
όπου υποδεικνύει την ή τις επιχειρήσεις πο
υ κρίνουν ότι πρέπει να θεωρηθούν ως έχο
υσες σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγ
ορά και τις υποχρεώσεις που ενδείκνυται ν
α επιβληθούν.

2. Η Αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να δ
ιαβουλεύεται με τις ενδιαφερόμενες εθνικέ
ς αρχές ανταγωνισμού πριν γνωμοδοτήσει
προς την Επιτροπή.

2. Η Αρχή διαβουλεύεται με τις ενδιαφερό
μενες εθνικές αρχές ανταγωνισμού πριν γν
ωμοδοτήσει προς την Επιτροπή.

3. Η Αρχή παρέχει στην Επιτροπή, κατόπι
ν αιτήματος της τελευταίας, κάθε διαθέσιμ
η πληροφορία για την εκτέλεση των καθηκ
όντων που αναφέρονται στην παράγραφο
1.

3. Η Αρχή και η εθνική ρυθμιστική αρχή
παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματ
ος της τελευταίας, κάθε διαθέσιμη πληροφ
ορία για την εκτέλεση των καθηκόντων πο
υ αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση
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Οι αναλύσεις των αγορών εκτελούνται αποτελεσματικότερα από τις εθνικές αρχές, επομένως η
συνεργασία είναι επιθυμητή. Η Αρχή πρέπει να επιβλέπει την ανάλυση και να είναι υπεύθυνη γι
α τις συστάσεις. 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή δύναται να λαμβάνει αποφάσει
ς σχετικά με την παραχώρηση δικαιωμάτ
ων χρήσης αριθμών από τον Ευρωπαϊκό
Χώρο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης
(ETNS) σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδη
γίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο). Η Αρχ
ή είναι υπεύθυνη επίσης για τη διοίκηση κ
αι την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου
Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης (ETNS) για
λογαριασμό των κρατών μελών στα οποία
έχει αποδοθεί το πρόθεμα 3883.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ικανοποιητικές
ρυθμίσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή εκτελεί εργασίες που έχουν σχέ
ση με τη διοίκηση και τη διαχείριση εναρ
μονισμένων σειρών αριθμών σύμφωνα με
το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ικανοποιητικές
ρυθμίσεις.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτρο
πής η Αρχή παρέχει συμβουλές στην Επιτρ
οπή και διενεργεί μελέτες και επισκοπήσει
ς τεχνικών και οικονομικών ιδίως πτυχών
της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων σε σχέσ
η με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Κ
οινότητα.

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτρο
πής η Αρχή παρέχει συμβουλές στην Επιτρ
οπή και στην Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσ
ματος (RSPG), κατά περίπτωση, σχετικά
με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμο
διοτήτων της Αρχής τα οποία επηρεάζουν
ή επηρεάζονται από τη χρήση των ραδιοσ
υχνοτήτων σε σχέση με τις ηλεκτρονικές ε
πικοινωνίες στην Κοινότητα. Η Αρχή συνε
ργάζεται κατά περίπτωση στενά με την
RSPG.

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος πρέπει να διατηρήσει την αρμοδιότητα για το φάσμα αλλά, 
όπου αρμόζει, η Αρχή πρέπει να συνεργάζεται και να παρέχει βοήθεια.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτρ
οπής η Αρχή παρέχει συμβουλές στην Επι
τροπή ως προς τον καθορισμό στόχων κοι
νής πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο
6 παράγραφος 3 της απόφασης 676/2002/Ε
Κ (απόφαση ραδιοφάσματος), όταν οι στό
χοι αυτοί εμπίπτουν στο πεδίο των ηλεκτρ
ονικών επικοινωνιών.

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την Α
ρχή να παρέχει συμβουλές στην RSPG, ως
προς τον καθορισμό στόχων κοινής πολιτι
κής που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγρ
αφος 3 της απόφασης 676/2002/ΕΚ (απόφ
αση ραδιοφάσματος), όταν οι στόχοι αυτοί
εμπίπτουν στο πεδίο των ηλεκτρονικών επι
κοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος πρέπει να διατηρήσει την αρμοδιότητα για το φάσμα αλλά, 
όπου αρμόζει, η Αρχή πρέπει να συνεργάζεται και να παρέχει βοήθεια.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετ
ικά με τις προοπτικές εξέλιξης των ραδιοσ
υχνοτήτων στον τομέα και τις πολιτικές τ
ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποί
α επισημαίνει τις πιθανές ανάγκες και προ
κλήσεις.

4. Η Αρχή, σε συνδυασμό με την RSPG, τ
ηρεί ιστορικό των προοπτικών εξέλιξης τ
ων ραδιοσυχνοτήτων στον τομέα των ηλεκ
τρονικών επικοινωνιών. Κατά διαστήματα
σύμφωνα με την κρίση της, ή κατόπιν αιτ
ήματος της Επιτροπής, η Αρχή υποβάλλει
έκθεση σχετικά με τις πιθανές ανάγκες και
προκλήσεις.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση εκπόνησης ετήσιας έκθεσης είναι υπερβολική και επαχθής. Οι εκθέσεις πρέπει ν
α εκπονούνται όταν το κρίνει σκόπιμο η Αρχή ή όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η Ομάδα Πολ
ιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG) ενδέχεται να είναι σε καλύτερη θέση για την εκπλήρωση αυτής τ
ης αρμοδιότητας. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικότερα, όταν ζητείται από την Αρχ
ή να γνωμοδοτήσει δυνάμει της παραγρά
φου 1 ως προς την εφαρμογή κοινής διαδι
κασίας επιλογής για δικαιώματα χρήσης
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρ
θρου 6β της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία
για την αδειοδότηση), στη γνωμοδότησή
της η Αρχή: 

διαγράφεται

(α) προσδιορίζει τις υπηρεσίες ηλεκτρονι
κών επικοινωνιών των οποίων η παροχή
σε διασυνοριακή βάση στο εσωτερικό της
Κοινότητας θα μπορούσε να ωφεληθεί απ
ό την καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας και
ενιαίων όρων χορήγησης δικαιωμάτων χρ
ήσης συχνοτήτων ή αριθμών·
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(β) προσδιορίζει τους αριθμούς ή τις σειρ
ές αριθμών που θα μπορούσαν να χρησιμ
οποιηθούν για αυτές τις υπηρεσίες·
(γ) εκτιμά το πραγματικό ή το δυνητικό ε
πίπεδο ζήτησης τέτοιων υπηρεσιών στο ε
σωτερικό της Κοινότητας, και
(δ) επισημαίνει τους περιορισμούς που η ί
δια κρίνει ενδεχομένως σκόπιμο να επιβλ
ηθούν στον αριθμό των δικαιωμάτων χρή
σης που πρόκειται να χορηγηθούν βάσει τ
ης κοινής διαδικασίας επιλογής και τις δι
αδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για τη
ν επιλογή των επιχειρήσεων στις οποίες θ
α χορηγηθούν τέτοια δικαιώματα, λαμβά
νοντας δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, 
τις αρχές του άρθρου 7 της οδηγίας
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότησ
η).

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να παραμείνει στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Πρόταση για την επιλογή επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 6β της οδηγίας
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) 
η Αρχή:
(α) παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήσεις ε
πιχειρήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτ
ων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμώ
ν και εισπράττει τα διοικητικά τέλη και τ
α τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις
σύμφωνα με μια κοινή διαδικασία επιλογ
ής·
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(β) διεκπεραιώνει την κοινή διαδικασία ε
πιλογής και προτείνει τις επιχειρήσεις στι
ς οποίες θα μπορούσαν να χορηγηθούν ατ
ομικά δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με α
υτές τις διατάξεις·
(γ) υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση στην
οποία περιγράφει λεπτομερώς τις αιτήσει
ς που παρελήφθησαν, αξιολογεί τις αιτήσ
εις αυτές, προτείνει την ή τις επιχειρήσεις
που η ίδια θεωρεί ως πλέον επιλέξιμες για
τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρή
σης και αιτιολογεί την επιλογή αυτή παρα
πέμποντας στα κριτήρια επιλογής που κα
θορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών τα διαχειρίζονται ήδη ικανοποιητικά η
Ομάδα για την Πολιτική Ραδιοφάσματος, η Επιτροπή Ραδιοφάσματος και η Επιτροπή Επικοιν
ωνιών (CoCom).

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπή
ς η Αρχή γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή ω
ς προς την ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης
που έχουν χορηγηθεί βάσει των κοινών δια
δικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 6β
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την α
δειοδότηση).

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπή
ς ή της RSPG, η Αρχή γνωμοδοτεί προς τη
ν Επιτροπή και την RSPG ως προς την αν
άκληση δικαιωμάτων χρήσης που έχουν χο
ρηγηθεί βάσει των κοινών διαδικασιών πο
υ προβλέπονται στο άρθρο 6β της οδηγίας
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση).

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση του φάσματος συνεργαζόμεν
η τόσο με την Επιτροπή όσο και με την Ομάδα για την Πολιτική Ραδιοφάσματος (RSPG).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον των καθηκόντων που προβλέπο
νται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο
β) και στο άρθρο 19 παράγραφοι 4 και 5, 
η Αρχή συμβάλλει στη δημιουργία κλίματ
ος ασφάλειας των δικτύων και πληροφορι
ών με τους εξής τρόπους:

Η Αρχή, όπου αρμόζει, θα συνεργάζεται
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασ
φάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA). Κατόπιν αιτήματος της Επιτρο
πής και του ENISA, η Αρχή θα εκδίδει γν
ωμοδότηση προς την Επιτροπή και τον σ
χετικά με ζητήματα ασφαλείας.

(α) διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών μελών κατά τ
ην ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών πρόλη
ψης, αντιμετώπισης και επίλυσης προβλη
μάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφορι
ών·
(β) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχε
τικά με την έρευνα στον τομέα της ασφάλ
ειας των δικτύων και των πληροφοριών, 
αλλά και την αποτελεσματική χρήση των
τεχνολογιών πρόληψης κινδύνων, και προ
ωθεί δραστηριότητες εκτίμησης κινδύνω
ν, διαλειτουργικές λύσεις διαχείρισης κινδ
ύνων και μελέτες σχετικά με λύσεις διαχεί
ρισης της πρόληψης εντός των οργανισμ
ών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέ
α, και
(γ) συμβάλλει στις προσπάθειες συνεργασ
ίας της Κοινότητας με τρίτες χώρες και, 
κατά περίπτωση, με διεθνείς οργανισμούς
με σκοπό την προαγωγή μιας κοινής παγκ
όσμιας προσέγγισης των ζητημάτων ασφ
άλειας των δικτύων και των πληροφοριώ
ν.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που είναι επιθυμητό να υπάρχει συμβολή της Αρχής, τα ζητήματα ασφαλείας αντιμετωπ
ίζονται ήδη αποτελεσματικά από τον ENISA και η αρμοδιότητα πρέπει να παραμείνει σε αυτόν.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η Αρχή δύναται να γνωμοδοτεί, με δική τη
ς πρωτοβουλία, προς την Επιτροπή επί των
θεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 4 π
αράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, και στα άρθρα 12, 14, 21 κ
αι 22.

Η Αρχή δύναται να γνωμοδοτεί, με δική τη
ς πρωτοβουλία, προς το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και την Επιτροπή, ιδίως επί των θε
μάτων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ
άγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στ
ο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 10 πα
ράγραφος 1, και στα άρθρα 12, 14, 21 και
22.

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, η Αρχή ορίζεται ότι θα "λογοδοτεί στο Ε
υρωπαϊκό Κοινοβούλιο". Κατά συνέπεια πρέπει να εξασφαλισθεί πιο στενή σύνδεση μεταξύ του
Κοινοβουλίου και της Αρχής. Άλλες τροπολογίες διαγράφουν το άρθρο 12, επειδή τα δικαιώματ
α χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών ήδη αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από την Ομάδα
για την Πολιτική Ραδιοφάσματος (RSPG), την Επιτροπή Ραδιοφάσματος (RSC) και την Επιτρο
πή Επικοινωνιών (CoCom).

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Είσπραξη διοικητικών τελών για υπηρεσί

ες παρεχόμενες από την Αρχή
1. Η Επιτροπή καθορίζει τα διοικητικά τέ
λη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις για
τις υπηρεσίες που παρέχει η Αρχή σύμφω
να με τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 54 παράγραφος 2 και βάσει σχετικ
ής γνωμοδότησης της Αρχής. Η Αρχή εισ
πράττει αυτά τα διοικητικά τέλη.
2. Τα διοικητικά τέλη επιβάλλονται στις μ
εμονωμένες επιχειρήσεις κατά αντικειμεν
ικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικη
τικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.
3. Τα διοικητικά τέλη που αναφέρονται σ
την παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτουν:
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(α) τις διοικητικές δαπάνες στις οποίες υ
ποβάλλεται η Αρχή κατά τη διαχείριση τη
ς διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το ά
ρθρο 12·
(β) την εξέταση των προσφυγών σύμφων
α με το άρθρο 34·
(γ) τις διοικητικές δαπάνες στις οποίες υπ
οβάλλεται η Αρχή κατά τη διοίκηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής Αριθμ
οδότησης σύμφωνα με το άρθρο 8. Όλα τ
α τέλη υπολογίζονται και καταβάλλονται
σε ευρώ.
4. Το ποσό των διοικητικών τελών καθορ
ίζεται σε επίπεδο τέτοιο ώστε να διασφαλ
ίζεται ότι τα έσοδα από αυτά να επαρκού
ν κατ' αρχήν για την κάλυψη του συνολικ
ού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.
5. Η Αρχή δημοσιεύει ετήσια επισκόπηση
των διοικητικών τελών και των διοικητικ
ών της δαπανών. Σε περίπτωση διαφοράς
μεταξύ του συνολικού ποσού των τελών κ
αι των συνολικών διοικητικών δαπανών γ
νωμοδοτεί προς την Επιτροπή υποδεικνύ
οντας την ενδεδειγμένη αναπροσαρμογή τ
ων τελών.

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα πρέπει να παραμείνει στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται

Είσπραξη και αναδιανομή των τελών χρή
σης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτ
ων και αριθμών και των διοικητικών τελ
ών στο πλαίσιο κοινής διαδικασίας επιλογ

ής
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1. Όταν επιβάλλονται σε επιχειρήσεις τέλ
η χρήσης για δικαιώματα χρήσης ραδιοσ
υχνοτήτων ή αριθμών που έχουν χορηγηθ
εί βάσει κοινής διαδικασίας επιλογής σύμ
φωνα με το άρθρο 6β της οδηγίας
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότησ
η), η Αρχή είναι υπεύθυνη για την είσπρα
ξη και αναδιανομή αυτών των τελών χρή
σης.
Η Αρχή αναδιανέμει, άμα τη εισπράξει, τ
α τέλη χρήσης μεταξύ των ενδιαφερόμεν
ων κρατών μελών και της Αρχής σύμφων
α με το χρονοδιάγραμμα και την αναλογί
α που καθορίζει η Επιτροπή δυνάμει του
άρθρου 6β της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγ
ία για την αδειοδότηση). 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν ορίσει
χρονοδιάγραμμα και αναλογία τα τέλη χρ
ήσης αναδιανέμονται βάσει του πληθυσμ
ού κάθε κράτους μέλους που υποχρεούται
να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης κατά τ
ο λήξαν έτος που προηγείται της προκήρυ
ξης της διαδικασίας επιλογής.
2. H Αρχή είναι υπεύθυνη για την είσπραξ
η και την αναδιανομή των διοικητικών τε
λών που επιβάλλονται, κατόπιν κοινής δια
δικασίας επιλογής για τη χορήγηση δικαι
ωμάτων χρήσης συχνοτήτων ή αριθμών, 
στις επιλεγείσες επιχειρήσεις προς κάλυψ
η των διοικητικών δαπανών στις οποίες υ
ποβάλλονται οι εθνικές κανονιστικές αρχέ
ς στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης των κ
οινών όρων.
Τα διοικητικά τέλη που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο αναδιανέμονται, άμα τη ει
σπράξει, από την Αρχή στις σχετικές εθνι
κές κανονιστικές αρχές σύμφωνα με τις τι
μές που έχουν γνωστοποιήσει οι εθνικές κ
ανονιστικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα φάσματος ήδη αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από την Ομάδα για την Πολιτική
Ραδιοφάσματος (RSPG).
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτι
κή της Κοινότητας στον τομέα των ηλεκτρ
ονικών επικοινωνιών, προωθεί την ανταλλ
αγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελ
ών και μεταξύ των κρατών μελών, των εθν
ικών κανονιστικών αρχών και της Επιτροπ
ής σχετικά με την κατάσταση και την εξέλι
ξη των κανονιστικών ενεργειών στον τομέ
α των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρο
νικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένη
ς της ασφάλειας των δικτύων και των πλ
ηροφοριών.

1. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτι
κή της Κοινότητας στον τομέα των ηλεκτρ
ονικών επικοινωνιών, προωθεί την ανταλλ
αγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελ
ών και μεταξύ των κρατών μελών, των εθν
ικών κανονιστικών αρχών, του Ευρωπαϊκ
ού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικ
ά με την κατάσταση και την εξέλιξη των κ
ανονιστικών ενεργειών στον τομέα των δικ
τύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι
κοινωνιών. 

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας, τον οποίο διαχειρίζεται απ
οτελεσματικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA).

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) παρουσιάζει έκθεση σχετικά με τις δι
αφορές των ρυθμιστικών πρακτικών, σε
συνδυασμό με προτάσεις για την επίτευξη
σύγκλισης αυτών των πρακτικών. Όταν η
Αρχή θεωρεί ότι απαιτούνται δεσμευτικοί
κανόνες σχετικά με τη ρυθμιστική πρακτι
κή, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις πρ
ος την Επιτροπή, μεταξύ άλλων για την ε
πιβολή τους. Είναι δυνατόν να δοθούν εξο
υσίες επιβολής στην Αρχή.

Αιτιολόγηση
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Επιβάλλεται να υπάρχει ρυθμιστική σύγκλιση, καθώς και μηχανισμός για την επιβολή της, σε π
ερίπτωση που κριθεί απαραίτητος.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή συλλέγει κατάλληλες πληροφορ
ίες, ιδίως αυτές που προβλέπονται από το
άρθρο 13α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγ
ία-πλαίσιο), για την ανάλυση υφιστάμενω
ν και μελλοντικών κινδύνων. Αναλύει ιδίω
ς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους κινδύνους
εκείνους που θα μπορούσαν να έχουν επιπ
τώσεις στην ανθεκτικότητα και τη διαθεσ
ιμότητα των δικτύων ηλεκτρονικών επικο
ινωνιών, καθώς και στην αυθεντικότητα, 
ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των π
ληροφοριών που είναι προσβάσιμες ή μετ
αφέρονται μέσω των εν λόγω δικτύων, κα
ι διαβιβάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσ
ης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφαλείας αντιμετωπίζονται ήδη αποτελεσματικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5. Η Αρχή συμβάλλει στην ευαισθητοποίη
ση και στη διαθεσιμότητα έγκαιρης, αντι
κειμενικής και συγκεντρωτικής πληροφόρ
ησης όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας δ
ικτύων και πληροφοριών για όλους τους χ
ρήστες, μεταξύ άλλων προωθώντας τις α
νταλλαγές υφιστάμενων βέλτιστων πρακτ
ικών, ιδίως όσον αφορά τις μεθόδους προ
ειδοποίησης των χρηστών, και επιδιώκον
τας τη συνέργεια μεταξύ πρωτοβουλιών τ
ου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφαλείας αντιμετωπίζονται ήδη αποτελεσματικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείρι
ση και τη δημοσίευση μιας βάσης δεδομέ
νων τιμολόγησης των φωνητικών υπηρεσι
ών και των υπηρεσιών δεδομένων για του
ς πελάτες κινητών επικοινωνιών ενόσω κ
άνουν χρήση περιαγωγής εντός της Κοινό
τητας, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπ
τωση του κόστους των κλήσεων περιαγωγ
ής που πραγματοποιούνται και λαμβάνοντ
αι στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες τη
ς Κοινότητας. Παρακολουθεί την εξέλιξη
των σχετικών τιμών και δημοσιεύει ετήσι
α έκθεση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση στην περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων είχε αποκλειστικό στόχο να
λειτουργήσει ως μέτρο διόρθωσης της αγοράς και δεν προοριζόταν να έχει μόνιμο χαρακτήρα. 
Η συνεχής παρακολούθηση εμπίπτει στις εξουσίες της Επιτροπής και θα μπορούσε να ζητείται
αλλά δεν πρέπει να κατοχυρωθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία 39
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή δύναται να αναλάβει τα ειδικά πρό
σθετα καθήκοντα που της ζητεί η Επιτροπ
ή.

Η Αρχή δύναται να αναλάβει τα ειδικά πρό
σθετα καθήκοντα που της ζητεί η Επιτροπ
ή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα
θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επι
κοινωνίες.

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, η Αρχή ορίζεται ότι θα "λογοδοτεί στο Ε
υρωπαϊκό Κοινοβούλιο". Κατά συνέπεια πρέπει να εξασφαλισθεί πιο στενή σύνδεση μεταξύ του
Κοινοβουλίου και της Αρχής.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διοικητικό συμβούλιο διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχ
ών, αποτελεί ένα περιττό επίπεδο γραφειοκρατίας και πρέπει να καταργηθεί. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει εξουσίες σε ζητήματα ασφαλείας, γεγονός που καθιστά περιττό τον υ
πεύθυνο ασφάλειας δικτύων.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) συμβούλιο προσφυγών. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει εξουσία σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης αριθμών, γεγονός που κα
θιστά περιττό το Συμβούλιο Προσφυγών. 

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Διοικητικό συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται α
πό δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι διορί
ζονται από την Επιτροπή και έξι από το Σ
υμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού συμβο
υλίου διορίζονται βάσει κριτηρίων ικανώ
ν να διασφαλίσουν τα υψηλότερα δυνατά
επίπεδα επάρκειας και ανεξαρτησίας και
ευρύ φάσμα σχετικής εμπειρογνωσίας. Η
θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί ν
α ανανεωθεί άπαξ.
2. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον π
ρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του μεταξύ τ
ων μελών του. Ο αντιπρόεδρος αντικαθισ
τά αυτοδικαίως τον πρόεδρο σε περίπτωσ
η αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τ
α καθήκοντά του. Η διάρκεια της θητείας
του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι
δυόμισι έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Ω
στόσο, σε κάθε περίπτωση, η θητεία του
προέδρου και του αντιπροέδρου λήγει μόλ
ις παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού
συμβουλίου.
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3. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβο
υλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του. 
Ο διευθυντής της Αρχής συμμετέχει στις
συζητήσεις εκτός αντίθετης απόφασης το
υ διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό
συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φ
ορές ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. Συν
εδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του προέ
δρου του κατόπιν αιτήματος της Επιτροπ
ής ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τ
ουλάχιστον των μελών του. Το διοικητικό
συμβούλιο δύναται να προσκαλεί στις συν
εδριάσεις του ως παρατηρητή κάθε πρόσ
ωπο με σημαίνουσα ενδεχομένως γνώμη. 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτ
ρέπεται να επικουρούνται από συμβούλου
ς ή εμπειρογνώμονες κατ εφαρμογή του ε
σωτερικού του κανονισμού. Η Αρχή παρέ
χει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικη
τικό συμβούλιο.
4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλ
ίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τ
ρίτων των παρόντων μελών του.
5. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ο εσωτ
ερικός κανονισμός ορίζει αναλυτικότερα
τους κανόνες της ψηφοφορίας, κυρίως δε
τους όρους αντιπροσώπευσης μέλους από
άλλο μέλος, και , εφόσον είναι αναγκαίο, 
τους κανόνες για την απαρτία.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχ
ών, αποτελεί ένα περιττό επίπεδο γραφειοκρατίας και πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον δ
ιευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγρ
αφος 2, αφού ζητήσει τη γνώμη του ρυθμι
στικού συμβουλίου.

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και ύστερα
από διαβούλευση με την Επιτροπή, ο Διευ
θυντής διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
29 παράγραφος 2.

2. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον υ
πεύθυνο ασφάλειας δικτύων σύμφωνα με
το άρθρο 31 παράγραφος 2, αφού ζητήσει
τη γνώμη του διευθυντή.
3. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέ
λη του ρυθμιστικού συμβουλίου σύμφωνα
με το άρθρο 27 παράγραφος 1.
4. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέ
λη του συμβουλίου προσφυγών σύμφωνα
με το άρθρο 33 παράγραφος 1.
5. Πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτο
υς το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει
τη γνώμη της Επιτροπής και με την έγκρι
ση του ρυθμιστικού συμβουλίου σύμφωνα
με το άρθρο 28 παράγραφος 3, εγκρίνει τ
ο πρόγραμμα εργασιών της Αρχής για το
επόμενο έτος και το διαβιβάζει στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στ
ην Επιτροπή. Το πρόγραμμα εργασιών εγ
κρίνεται με την επιφύλαξη της ετήσιας δι
αδικασίας του προϋπολογισμού.
6. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις δημ
οσιονομικές αρμοδιότητές του σύμφωνα
με τα άρθρα 36 έως 38.
7. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μ
ε τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, σχε
τικά με την αποδοχή κληροδοτημάτων, δ
ωρεών ή επιχορηγήσεων από άλλες κοινο
τικές πηγές.
8. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί πειθαρχ
ική εξουσία επί του διευθυντή και επί του
υπευθύνου ασφάλειας δικτύων.
9. Εφόσον είναι αναγκαίο, το διοικητικό σ
υμβούλιο χαράσσει την πολιτική προσωπι
κού της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 49 
παράγραφος 2.
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10. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τις
ειδικές διατάξεις για την άσκηση του δικ
αιώματος πρόσβασης στα έγγραφα της Α
ρχής σύμφωνα με το άρθρο 47.
11. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, 
και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως τις 15 Ι
ουνίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Σ
υμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τ
ο Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως προβλέπεται
στο άρθρο 28 παράγραφος 4, η εν λόγω έκ
θεση περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη ενότητ
α, εγκεκριμένη από το ρυθμιστικό συμβού
λιο, η οποία αφορά τις ρυθμιστικές δραστη
ριότητες της Αρχής κατά το υπό εξέταση έ
τος.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει την ετή
σια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, κα
ι τη διαβιβάζει, το αργότερο έως τις 15 Ιου
νίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ
βούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικ
ονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Ε
λεγκτικό Συνέδριο. Όπως προβλέπεται στο
άρθρο 28 παράγραφος 4, η εν λόγω έκθεση
περιλαμβάνει μια ενότητα, η οποία αφορά
τις ρυθμιστικές δραστηριότητες της Αρχής
κατά το υπό εξέταση έτος. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δύναται να ζητεί από εκπρόσ
ωπο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να ομιλ
εί ενώπιόν του σε ζητήματα που αφορούν
τις ρυθμιστικές του δραστηριότητες.

12. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον
εσωτερικό κανονισμό του.
13. Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς την Επιτροπή ως προς τα διοικητικ
ά τέλη τα οποία δύναται να εισπράττει η
Αρχή από επιχειρήσεις για την άσκηση τ
ων καθηκόντων της όπως προβλέπεται στ
ο άρθρο 16.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχ
ών, αποτελεί ένα περιττό επίπεδο γραφειοκρατίας και πρέπει να καταργηθεί. Αν το Ρυθμιστικό
Συμβούλιο αποτελεί το καθοδηγητικό σώμα της Αρχής, πρέπει να είναι υπόλογο για τη δράση τ
ης Αρχής.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει μ
ε απλή πλειοψηφία των μελών του. Κάθε τ
ακτικό ή αναπληρωματικό μέλος, εκτός το
υ διευθυντή και του αντιπροσώπου της Επ
ιτροπής, διαθέτει μία ψήφο.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει μ
ε ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων των μ
ελών του. Κάθε τακτικό ή αναπληρωματικ
ό μέλος, εκτός του αντιπροσώπου της Επιτ
ροπής, διαθέτει μία ψήφο.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αποκλεισθεί ο Διευθυντής από το δικαίωμα ψηφοφορίας. Απαιτείται ειδι
κή πλειοψηφία προκειμένου να εξασφαλισθεί η λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον ε
σωτερικό κανονισμό του. 

5. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον ε
σωτερικό κανονισμό του με ειδική πλειοψ
ηφία των δύο τρίτων των μελών του.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για να εξασφαλισθεί η λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που
του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμ
ό το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί ανεξάρ
τητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες απ
ό καμία κυβέρνηση κράτους μέλους και κα
μία δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση.

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που
του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμ
ό το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί ανεξάρ
τητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες απ
ό καμία κυβέρνηση κράτους μέλους και κα
μία δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, και πα
ραμένει ανεξάρτητο από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η ανεξαρτησία από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή διοικείται από τον διευθυντή τη
ς, ο οποίος ενεργεί ανεξάρτητα κατά την ά
σκηση των καθηκόντων του. Με την επιφύ
λαξη των εξουσιών της Επιτροπής, του διο
ικητικού συμβουλίου και του ρυθμιστικού
συμβουλίου ο διευθυντής δε ζητεί ούτε δέχ
εται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και καν
έναν φορέα.

1. Η Αρχή διοικείται από τον διευθυντή τη
ς, ο οποίος ενεργεί ανεξάρτητα κατά την ά
σκηση των καθηκόντων του. Με την επιφύ
λαξη των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοιν
οβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτρο
πής και του ρυθμιστικού συμβουλίου ο διε
υθυντής δε ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από
καμία κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αφαιρεθεί, ενώ πρέπει να αναγνωρισθούν οι εξουσίες του Σ
υμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αφού ζητήσει τη γνώμη του ρυθμιστικο
ύ συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο δι
ορίζει τον διευθυντή με κριτήρια την αξία
του, τις δεξιότητες και την πείρα του στον
τομέα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρο
νικών επικοινωνιών, από πίνακα δύο τουλ
άχιστον υποψηφίων, τους οποίους προτεί
νει η Επιτροπή. Πριν διοριστεί, ο επιλεγό
μενος από το διοικητικό συμβούλιο υποψ
ήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σ
ε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απα
ντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 

2. Με συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και Συμβουλίου, και ύστερα απ
ό λήψη της γνώμης της Επιτροπής και το
υ ρυθμιστικού συμβουλίου, ο διευθυντής
διορίζεται με κριτήρια την αξία του, τις δε
ξιότητες και την πείρα του στον τομέα των
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών. Οι υποψήφιοι είναι δυνατόν να
κληθούν να προβούν σε δήλωση ενώπιον τ
ης αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κ
οινοβουλίου και να απαντήσουν σε ερωτή
σεις των μελών της. 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη για την πολιτική τηλεπικοινωνιών, και καθώς
οι συμβουλευτικές λειτουργίες της Αρχής πρέπει να είναι ανεξάρτητες, επιβάλλεται να εξασφαλι
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σθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει εξουσία διορισμού.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, ενερ
γώντας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επι
τροπής και αφού ζητήσει τη γνώμη του ρυ
θμιστικού συμβουλίου, να παρατείνει τη θ
ητεία του διευθυντή άπαξ για μέγιστο διάσ
τημα τριών ετών λαμβάνοντας υπόψη την
έκθεση αξιολόγησης και μόνο εφόσον η π
αράταση αυτή δικαιολογείται από τα καθή
κοντα και τις ανάγκες της Αρχής.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο, ενεργώντας κατόπιν σχετικής πρότ
ασης της Επιτροπής και αφού ζητήσουν τη
γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου, δύνα
νται να παρατείνουν τη θητεία του διευθυν
τή άπαξ για μέγιστο διάστημα τριών ετών
λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγη
σης και μόνο εφόσον η παράταση αυτή δικ
αιολογείται από τα καθήκοντα και τις ανάγ
κες της Αρχής.

Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του
να παρατείνει τη θητεία του διευθυντή. Έ
να μήνα πριν από την παράταση της θητεία
ς του ο διευθυντής είναι δυνατόν να κληθεί
να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδια
ς επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο
υ και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελώ
ν της.

Ένα μήνα πριν από την παράταση της θητε
ίας του ο διευθυντής είναι δυνατόν να κλη
θεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμ
όδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβο
υλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των
μελών της.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη για την πολιτική τηλεπικοινωνιών, και καθώς
οι συμβουλευτικές λειτουργίες της Αρχής πρέπει να είναι ανεξάρτητες, επιβάλλεται να εξασφαλι
σθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει εξουσία διορισμού.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγ
εί από τα καθήκοντά του μόνον με απόφασ
η του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λα
μβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με το ρυθ
μιστικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβού
λιο λαμβάνει τη σχετική απόφαση με πλει
οψηφία των τριών τετάρτων των μελών τ
ου.

5. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγ
εί από τα καθήκοντά του μόνον με απόφασ
η του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν
διαβούλευσης με την Επιτροπή και το ρυθ
μιστικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αφαιρεθεί, ενώ πρέπει να αναγνωρισθούν οι εξουσίες του Σ
υμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφοι 2 έως 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής προετοιμάζει τις εργασίε
ς του διοικητικού συμβουλίου. Συμμετέχει
στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνωμοδοτήσει
ς, συστάσεις και αποφάσεις που προβλέπο
νται στα άρθρα 4 έως 23 με τη συγκατάθεσ
η του ρυθμιστικού συμβουλίου. 

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνωμοδοτήσει
ς, συστάσεις και αποφάσεις που προβλέπο
νται στα άρθρα 4 έως 23 με τη συγκατάθεσ
η του ρυθμιστικού συμβουλίου. 

4. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει σχέδι
ο προγράμματος εργασιών της Αρχής για τ
ο επόμενο έτος και το υποβάλλει στο ρυθμ
ιστικό συμβούλιο και στην Επιτροπή πριν
από τις 30 Ιουνίου του έτους. 

4. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει σχέδι
ο προγράμματος εργασιών της Αρχής για τ
ο επόμενο έτος και το υποβάλλει στο ρυθμ
ιστικό συμβούλιο και στην Επιτροπή πριν
από τις 30 Ιουνίου του έτους. 

Υποβάλλει το πρόγραμμα εργασιών στο δι
οικητικό συμβούλιο, πριν από την 1η Σεπ
τεμβρίου, προς έγκριση.
5. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την υ
λοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργα
σιών της Αρχής υπό την καθοδήγηση του ρ
υθμιστικού συμβουλίου και του υπευθύνο
υ ασφάλειας δικτύων, κατά περίπτωση, κ
αι υπό τον διοικητικό έλεγχο του διοικητι
κού συμβουλίου.

5. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την υ
λοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργα
σιών της Αρχής υπό την καθοδήγηση του ρ
υθμιστικού συμβουλίου.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αφαιρεθεί η συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου και του υπεύθυνου ασφάλειας δι
κτύων. 

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων

1. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων έχει τ
ην ευθύνη του συντονισμού των καθηκόντ
ων της Αρχής που συνδέονται με την ασφ
άλεια των δικτύων και των πληροφοριών. 
Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων υπάγετα
ι και δίνει αναφορά στον διευθυντή. Κατα
ρτίζει το σχέδιο ετήσιου προγράμματος ε
ργασιών για τις δραστηριότητες αυτές.

2. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων διορίζ
εται από το διοικητικό συμβούλιο για πεν
ταετή θητεία με κριτήρια την αξία του, τι
ς δεξιότητες και την πείρα του σε θέματα
ασφάλειας των δικτύων και των πληροφο
ριών από πίνακα δύο τουλάχιστον υποψη
φίων, τους οποίους προτείνει η Επιτροπή.

3. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων είναι
δυνατόν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά
του μόνον με απόφαση του διοικητικού σ
υμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν δ
ιαβούλευσης με τον διευθυντή. Το διοικητ
ικό συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική απόφ
αση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων τ
ων μελών του.
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4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, ενερ
γώντας κατόπιν σχετικής πρότασης της Ε
πιτροπής και αφού ζητήσει τη γνώμη του
διευθυντή, να παρατείνει τη θητεία του υ
πευθύνου ασφάλειας δικτύων άπαξ για μέ
γιστο διάστημα τριών ετών, μόνο εφόσον
η παράταση αυτή δικαιολογείται από τα
καθήκοντα και τις ανάγκες της Αρχής.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφαλείας αντιμετωπίζονται ήδη αποτελεσματικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. O υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων συγκρ
οτεί μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων, απαρτ
ιζόμενη από εμπειρογνώμονες που εκπροσ
ωπούν τους διάφορους ενδιαφερομένους, 
δηλαδή το βιομηχανικό κλάδο των τεχνολ
ογιών των πληροφοριών και των επικοινω
νιών, τις ενώσεις καταναλωτών και τους π
ανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες σε θέ
ματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριώ
ν. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων καθορί
ζει, κατόπιν διαβούλευσης με τον διευθυντ
ή, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ό,τ
ι αφορά ιδίως τον αριθμό, τη σύνθεση, τον
διορισμό των μελών και τη λειτουργία της
ομάδας.

1. Ο Διευθυντής συγκροτεί μόνιμη ομάδα
ενδιαφερομένων, απαρτιζόμενη από εμπει
ρογνώμονες που εκπροσωπούν τους διάφο
ρους ενδιαφερομένους, δηλαδή το βιομηχα
νικό κλάδο των τεχνολογιών των πληροφο
ριών και των επικοινωνιών και τις ενώσεις
καταναλωτών. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικ
τύων καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με
τον διευθυντή, τις διαδικασίες που εφαρμό
ζονται σε ό,τι αφορά ιδίως τον αριθμό, τη
σύνθεση, τον διορισμό των μελών και τη λ
ειτουργία της ομάδας. Η Ομάδα αναφέρετ
αι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτ
ροπή και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

2. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων προεδ
ρεύει της ομάδας. Η διάρκεια της θητείας τ
ων μελών της ομάδας είναι δυόμισι έτη. Τ
α μέλη της ομάδας δεν επιτρέπεται να είναι
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του ρ
υθμιστικού συμβουλίου.

2. Ο Διευθυντής προεδρεύει της ομάδας. 
Η διάρκεια της θητείας των μελών της ομά
δας είναι δυόμισι έτη. Τα μέλη της ομάδας
δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ρυθμιστι
κού συμβουλίου.

3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το δικ
αίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις κ
αι να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδ
ας.

3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το δικ
αίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις κ
αι να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδ
ας.
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4. Η ομάδα δύναται να συμβουλεύει τον υ
πεύθυνο ασφάλειας δικτύων κατά την άσκ
ηση των καθηκόντων του βάσει του παρόν
τος κανονισμού, κατά την εκπόνηση πρότα
σης για τα σχετικά μέρη του προγράμματο
ς εργασιών της Αρχής καθώς και για την εξ
ασφάλιση επικοινωνίας με τους οικείους ε
νδιαφερομένους επί όλων των θεμάτων πο
υ συνδέονται με το πρόγραμμα εργασιών.

4. Η ομάδα δύναται να συμβουλεύει τον Δι
ευθυντή κατά την άσκηση των καθηκόντω
ν του βάσει του παρόντος κανονισμού, κατ
ά την εκπόνηση πρότασης για τα σχετικά μ
έρη του προγράμματος εργασιών της Αρχή
ς καθώς και για την εξασφάλιση επικοινων
ίας με τους οικείους ενδιαφερομένους επί
όλων των θεμάτων που συνδέονται με το π
ρόγραμμα εργασιών.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφαλείας ήδη αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ενώ δεν πρέπει να υπάρχει η θέση του υπεύθυ
νου ασφάλειας δικτύων. Μια Ομάδα Ενδιαφερομένων γενικού χαρακτήρα είναι επιθυμητή. Ωστ
όσο, ίσως πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η ανεξα
ρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Συμβούλιο προσφυγών

1. Το συμβούλιο προσφυγών απαρτίζεται
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που επι
λέγονται μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην ανώ
τατων υπαλλήλων των εθνικών κανονιστι
κών αρχών, των αρχών ανταγωνισμού ή
άλλων εθνικών ή κοινοτικών θεσμικών ορ
γάνων με κατάλληλη πείρα στον τομέα τω
ν ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το συμβού
λιο προσφυγών ορίζει τον πρόεδρό του.
2. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών δι
ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, β
άσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κ
αι κατόπιν διαβούλευσης με το ρυθμιστικ
ό συμβούλιο.
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3. Η θητεία των μελών του συμβουλίου π
ροσφυγών είναι πενταετής και ανανεώσιμ
η. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών λα
μβάνουν τις αποφάσεις τους ανεξάρτητα
και δε δεσμεύονται από υποδείξεις. Δεν ε
πιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα στ
ην Αρχή ή στο οικείο διοικητικό ή ρυθμισ
τικό συμβούλιο. Μέλος του συμβουλίου π
ροσφυγών δεν είναι δυνατόν να εκπέσει α
πό την ιδιότητά του αυτή κατά τη διάρκει
α της θητείας του, εκτός εάν κριθεί ότι έχ
ει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα και το δι
οικητικό συμβούλιο εκδώσει απόφαση έκ
πτωσης κατόπιν διαβούλευσης με το ρυθ
μιστικό συμβούλιο.
4. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών δε
ν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικα
σία προσφυγής, εάν έχουν οποιοδήποτε π
ροσωπικό συμφέρον σε αυτήν ή εάν διετέ
λεσαν στο παρελθόν εκπρόσωποι ενός εκ
των διαδίκων ή εάν συμμετείχαν στη λήψ
η της προσβαλλόμενης απόφασης.
Εάν, για κάποιον από τους λόγους που αν
αφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή για οποιον
δήποτε άλλο λόγο, ένα μέλος του συμβουλ
ίου προσφυγών θεωρεί ότι ένα άλλο μέλος
δεν πρέπει να συμμετάσχει σε διαδικασία
προσφυγής, το πρώτο μέλος ενημερώνει σ
χετικά το συμβούλιο προσφυγών. Οποιοσ
δήποτε διάδικος στη διαδικασία προσφυγ
ής δύναται να υποβάλει αίτηση εξαίρεσης
μελών του συμβουλίου προσφυγών για οπ
οιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο ή εάν υπάρχουν υ
πόνοιες μεροληψίας. Η αίτηση εξαίρεσης
δεν μπορεί να στηρίζεται στην ιθαγένεια
των μελών και δεν είναι παραδεκτή, εάν
ο διάδικος, μολονότι γνώριζε τον λόγο εξ
αίρεσης, προέβη σε διαδικαστική πράξη.
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5. Το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει σ
χετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθού
ν στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται
στην παράγραφο 4 χωρίς τη συμμετοχή τ
ου ενδιαφερόμενου μέλους. Για τη λήψη τ
ης απόφασης αυτής το ενδιαφερόμενο μέ
λος αντικαθίσταται στο συμβούλιο προσφ
υγών από τον αναπληρωτή του, εκτός εάν
και ο αναπληρωτής εμπίπτει στις εν λόγω
περιπτώσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτ
ωση ο πρόεδρος διορίζει αντικαταστάτη
μεταξύ των διαθέσιμων αναπληρωτών.

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει εξουσία σχετικά με το δικαίωμα χρήσης αριθμών, γεγονός που καθι
στά περιττό το Συμβούλιο Προσφυγών.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Προσφυγές

1. Το συμβούλιο προσφυγών είναι αρμόδι
ο να αποφαίνεται επί των προσφυγών που
ασκούνται κατά των αποφάσεων ή των μ
έτρων που λαμβάνει η Αρχή στα πεδία τα
οποία καλύπτει το άρθρο 8 παράγραφος
1.
2. Οι αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγ
ών λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία το
υλάχιστον τεσσάρων από τα έξι μέλη του. 
Το συμβούλιο προσφυγών συγκαλείται όπ
οτε είναι αναγκαίο.
3. Προσφυγή που ασκείται δυνάμει της π
αραγράφου 1 δεν έχει ανασταλτικό αποτέ
λεσμα. Ωστόσο, εφόσον θεωρεί ότι το επι
βάλλουν οι περιστάσεις, το συμβούλιο πρ
οσφυγών δύναται να αναστείλει την εκτέλ
εση της προσβαλλόμενης απόφασης.
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4. Η προσφυγή, μαζί με το υπόμνημα στο
οποίο εκτίθενται οι λόγοι υποβολής της, υ
ποβάλλεται εγγράφως στην Αρχή εντός δύ
ο μηνών από την κοινοποίηση της απόφα
σης ή του μέτρου στην ενδιαφερόμενη επι
χείρηση ή, απουσία κοινοποίησης, από τη
ν ημέρα δημοσιοποίησης του μέτρου ή τη
ς απόφασης της Αρχής. Τα συμβούλιο πρ
οσφυγών αποφασίζει σχετικά με την προσ
φυγή εντός δύο μηνών από την υποβολή τ
ης.
5. Εάν η προσφυγή είναι παραδεκτή, το σ
υμβούλιο προσφυγών εξετάζει κατά πόσο
ν είναι βάσιμη. Καλεί, όσο συχνά απαιτείτ
αι, τους διαδίκους να καταθέσουν παρατ
ηρήσεις σχετικά με κοινοποιήσεις που εκ
δίδει το ίδιο ή σχετικά με ανακοινώσεις ε
κ μέρους των άλλων διαδίκων, εντός καθ
ορισμένων προθεσμιών. Οι διάδικοι έχου
ν το δικαίωμα να προβούν σε προφορική
παρουσίαση.
6. Υπό τους όρους του παρόντος άρθρου τ
ο συμβούλιο προσφυγών δύναται να ασκεί
κάθε εξουσία που εμπίπτει στην αρμοδιότ
ητα της Αρχής ή να παραπέμπει την υπόθ
εση στο αρμόδιο όργανο της Αρχής. Το τε
λευταίο δεσμεύεται από την απόφαση του
συμβουλίου προσφυγών.
7. Το συμβούλιο προσφυγών εγκρίνει τον
εσωτερικό κανονισμό του.

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει εξουσία σχετικά με το δικαίωμα χρήσης αριθμών, γεγονός που καθι
στά περιττό το Συμβούλιο Προσφυγών.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
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Προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου κ
αι του Δικαστηρίου

1. Είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή εν
ώπιον του Πρωτοδικείου ή του Δικαστηρί
ου, σύμφωνα με το άρθρο 230 της Συνθή
κης, κατά αποφάσεων του συμβουλίου πρ
οσφυγών ή, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα π
ροσφυγής, στο συμβούλιο προσφυγών κατ
ά αποφάσεων της Αρχής.
2. Εάν η Αρχή δε λάβει μια απόφαση, είν
αι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή για παρ
άλειψη ενώπιον του Πρωτοδικείου ή του
Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 232 τ
ης Συνθήκης.

3. Η Αρχή οφείλει να λαμβάνει τα αναγκα
ία μέτρα, ώστε να συμμορφώνεται με τις
αποφάσεις του Πρωτοδικείου ή του Δικα
στηρίου.

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθούν οι σχετικές τροπολογίες, τα δικαιώματα χρήσης αριθμών δεν θα αποτελούν αρμ
οδιότητα της Αρχής και δεν θα υπάρχει ανάγκη για συμβούλιο προσφυγών. Εάν όχι, οι διαδικα
σίες αυτές πρέπει να παραμείνουν.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα εξ
ής:

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα εξ
ής:
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(α) τέλη για υπηρεσίες παρεχόμενες από τ
ην Αρχή·

(α) το ένα τρίτο της ετήσιας χρηματοδότ
ησής της καταβάλλεται απευθείας υπό τη
μορφή κοινοτικής επιδότησης, στο κατάλ
ληλο κονδύλιο του προϋπολογισμού της Ε
Κ όπως ορίζει η αρχή του προϋπολογισμο
ύ, σύμφωνα με την παράγραφο 47 της διο
ργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου
2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχ
ετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1·

(β) ένα ποσοστό των τελών χρήσης που κ
αταβάλλουν οι αιτούντες σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 17·

(β) τα δύο τρίτα του ετήσιου εισοδήματός
της είναι άμεση συνεισφορά από τις εθνικ
ές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ). Τα κράτη μέ
λη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι οι
ΕΡΑ είναι εφοδιασμένες με επαρκείς χρη
ματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους π
ροκειμένου να φέρουν σε πέρας τα καθήκ
οντα που τους ανατίθενται από το BERT, 
και να είναι δυνατή η ορθή χρηματοδότη
ση του τελευταίου. Τα κράτη μέλη προσδι
ορίζουν το κονδύλιο του προϋπολογισμού
το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν στο εξ
ής οι ΕΡΑ για να προσφέρουν πόρους στο
BERT από τους ετήσιους προϋπολογισμο
ύς τους. Οι προϋπολογισμοί δημοσιοποιού
νται.

(γ) επιδότηση από την Κοινότητα εγγεγρα
μμένη στον γενικό προϋπολογισμό των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο τμήμα που α
φορά την Επιτροπή)·
(δ) τυχόν κληροδοτήματα, δωρεές ή επιχ
ορηγήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 
παράγραφος 7·
(ε) τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των κρ
ατών μελών ή των οικείων κανονιστικών
αρχών.

1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει εξουσία να συλλέγει τέλη για τα δικαιώματα χρήσης. Για να εξασφαλ
ίζεται η πραγματική ανεξαρτησία από την Επιτροπή, η Αρχή πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως
από τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έξοδα της Αρχής περιλαμβάνουν τις
δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές δαπά
νες και τις δαπάνες υποδομής και λειτουργ
ίας.

2. Τα έξοδα της Αρχής περιλαμβάνουν τις
δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές δαπά
νες και τις δαπάνες υποδομής και λειτουργ
ίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πο
υ συνδέονται με τη συγκρότηση ανεξάρτη
της γραμματείας.

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να έχει γραμματεία που να καλύπτει το πλήρες φάσμα των διοικητικών αναγκών
της λειτουργίας της.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου κ
άθε έτους ο διευθυντής καταρτίζει προσχέ
διο προϋπολογισμού, το οποίο καλύπτει τι
ς δαπάνες λειτουργίας και το πρόγραμμα ε
ργασιών που προβλέπονται για το επόμενο
οικονομικό έτος, και διαβιβάζει το εν λόγω
προσχέδιο προϋπολογισμού στο διοικητικ
ό συμβούλιο, συνοδευόμενο από πίνακα π
ροσωρινών θέσεων προσωπικού. Κάθε έτο
ς, βάσει του προσχεδίου που έχει καταρτισ
τεί από τον διευθυντή, το διοικητικό συμβ
ούλιο προβαίνει σε εκτίμηση των εσόδων κ
αι των εξόδων της Αρχής για το επόμενο ο
ικονομικό έτος. Η εκτίμηση αυτή, που περι
λαμβάνει και σχέδιο οργανογράμματος, δι
αβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο σ
την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρ
τίου. Πριν από την έγκριση της εκτίμησης
το προσχέδιο που έχει καταρτιστεί από το
ν διευθυντή διαβιβάζεται στο ρυθμιστικό
συμβούλιο, το οποίο δύναται να γνωμοδο
τήσει σχετικά με το προσχέδιο του προϋπ
ολογισμού.

1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου κ
άθε έτους ο διευθυντής καταρτίζει προσχέ
διο προϋπολογισμού, το οποίο καλύπτει τι
ς δαπάνες λειτουργίας και το πρόγραμμα ε
ργασιών που προβλέπονται για το επόμενο
οικονομικό έτος, και διαβιβάζει το εν λόγω
προσχέδιο προϋπολογισμού ρυθμιστικό συ
μβούλιο συνοδευόμενο από πίνακα προσω
ρινών θέσεων προσωπικού. Κάθε έτος, βά
σει του προσχεδίου που έχει καταρτιστεί α
πό τον διευθυντή, το ρυθμιστικό συμβούλι
ο προβαίνει σε εκτίμηση των εσόδων και τ
ων εξόδων της Αρχής για το επόμενο οικο
νομικό έτος. Η εκτίμηση αυτή, που περιλα
μβάνει και σχέδιο οργανογράμματος, διαβι
βάζεται από το ρυθμιστικό συμβούλιο στη
ν Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίο
υ.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ έτσι ώστε να εξασφαλίσει ουσιαστική ανεξαρτησία από την Επιτροπή.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο προϋπολογισμός της Αρχής καταρτίζε
ται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίστα
ται οριστικός μετά την τελική έγκριση του
γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Όταν είναι αναγκαίο, αναπρο
σαρμόζεται αναλόγως. 

5. Ο προϋπολογισμός της Αρχής καταρτίζε
ται από το ρυθμιστικό συμβούλιο. Καθίστ
αται οριστικός μετά την τελική έγκριση το
υ γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκ
ών Κοινοτήτων. Όταν είναι αναγκαίο, ανα
προσαρμόζεται αναλόγως. 

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ έτσι ώστε να εξασφαλίσει ουσιαστική ανεξαρτησία από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί, 
χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια για τον
προϋπολογισμό Αρχή την πρόθεσή του να
υλοποιήσει σχέδια τα οποία ενδέχεται να έ
χουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσε
ις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμο
ύ του, ειδικότερα κάθε σχέδιο που σχετίζετ
αι με ακίνητη περιουσία, όπως μίσθωση ή
αγορά κτιρίων. Ενημερώνει σχετικά την Ε
πιτροπή. Εάν οποιοδήποτε από τα σκέλη τ
ης αρμόδιας για τον προϋπολογισμό Αρχής
προτίθεται να γνωμοδοτήσει, γνωστοποιεί
την πρόθεσή του αυτή στην Αρχή εντός δύ
ο εβδομάδων από την παραλαβή των πληρ
οφοριών που αφορούν το κτιριακό σχέδιο. 
Εάν δεν λάβει απάντηση, η Αρχή μπορεί ν
α προβεί στη σχεδιαζόμενη πράξη.

6. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωστοποιεί, 
χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια για τον
προϋπολογισμό Αρχή την πρόθεσή του να
υλοποιήσει σχέδια τα οποία ενδέχεται να έ
χουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσε
ις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμο
ύ του, ειδικότερα κάθε σχέδιο που σχετίζετ
αι με ακίνητη περιουσία, όπως μίσθωση ή
αγορά κτιρίων. Ενημερώνει σχετικά την Ε
πιτροπή. Εάν οποιοδήποτε από τα σκέλη τ
ης αρμόδιας για τον προϋπολογισμό Αρχής
προτίθεται να γνωμοδοτήσει, γνωστοποιεί
την πρόθεσή του αυτή στην Αρχή εντός δύ
ο εβδομάδων από την παραλαβή των πληρ
οφοριών που αφορούν το κτιριακό σχέδιο. 
Εάν δεν λάβει απάντηση, η Αρχή μπορεί ν
α προβεί στη σχεδιαζόμενη πράξη.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ έτσι ώστε να εξασφαλίσει ουσιαστική ανεξαρτησία από την Επιτροπή.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους
προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής, σύ
μφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού (
ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβο
υλίου, ο διευθυντής καταρτίζει υπ’ ευθύνη
του τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρ
χής και τους διαβιβάζει στο διοικητικό συ
μβούλιο για γνωμοδότηση.

4. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους
προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής, σύ
μφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού (
ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβο
υλίου, ο διευθυντής καταρτίζει υπ’ ευθύνη
του τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρ
χής και τους διαβιβάζει στο ρυθμιστικό συ
μβούλιο για γνωμοδότηση.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων, γεγονός που θα του προσδώσει μεγαλύτερο βαθμό α
νεξαρτησίας από την Επιτροπή.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σ
χετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς τ
ης Αρχής.

5. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σ
χετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς τ
ης Αρχής.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων, γεγονός που θα του προσδώσει μεγαλύτερο βαθμό α
νεξαρτησίας από την Επιτροπή.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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6. Το αργότερο την 1η Ιουλίου μετά τη λή
ξη του οικονομικού έτους ο διευθυντής δια
βιβάζει τους εν λόγω οριστικούς λογαριασ
μούς, συνοδευόμενους από τη γνωμοδότη
ση του διοικητικού συμβουλίου, στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Το αργότερο την 1η Ιουλίου μετά τη λή
ξη του οικονομικού έτους ο διευθυντής δια
βιβάζει τους εν λόγω οριστικούς λογαριασ
μούς, συνοδευόμενους από τη γνωμοδότη
ση του ρυθμιστικού συμβουλίου, στο Ευρ
ωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στη
ν Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων, γεγονός που θα του προσδώσει μεγαλύτερο βαθμό α
νεξαρτησίας από την Επιτροπή.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο απάντηση επί των παρατηρήσεω
ν του τελευταίου το αργότερο έως τις 15 Ο
κτωβρίου. Κοινοποιεί επίσης την απάντησ
η αυτή στο διοικητικό συμβούλιο, στο Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή.

8. Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο απάντηση επί των παρατηρήσεω
ν του τελευταίου το αργότερο έως τις 15 Ο
κτωβρίου. Κοινοποιεί επίσης την απάντησ
η αυτή στο ρυθμιστικό συμβούλιο, στο Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων, γεγονός που θα του προσδώσει μεγαλύτερο βαθμό α
νεξαρτησίας από την Επιτροπή.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τ
ην Αρχή καταρτίζονται από το διοικητικό
συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεων με την
Επιτροπή. Επιτρέπεται να αποκλίνουν από
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2343/2002 της Επιτροπής, εάν το επιβάλλο
υν οι ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της Α
ρχής και μόνο με προηγούμενη σύμφωνη γ
νώμη της Επιτροπής.

Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τ
ην Αρχή καταρτίζονται από τον Διευθυντή
κατόπιν διαβουλεύσεων με το ρυθμιστικό
συμβούλιο και την Επιτροπή. Επιτρέπεται
να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ε
υρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, ε
άν το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες ανάγκες λει
τουργίας της Αρχής και μόνο με προηγούμ
ενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμο
ύ και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων, γεγονός που θα του προσδώσει μεγαλύτερο βαθμό α
νεξαρτησίας από την Επιτροπή.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όπου απαιτείται, εξασφαλίζεται εμπι
στευτικότητα των πληροφοριών που παρέ
χονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 κ
αι 2. Ισχύει το άρθρο 46.

Αιτιολόγηση

Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζεται όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Τα μέλη του προσωπικού της Αρχής και ιδ
ίως ο διευθυντής, ο υπεύθυνος ασφάλειας
δικτύων και οι υπάλληλοι που αποσπώνται
προσωρινά από τα κράτη μέλη προβαίνουν
σε δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφ
ερόντων όπου δηλώνουν τα τυχόν άμεσα ή
έμμεσα συμφέροντα που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία το
υς. Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται γρ
απτώς.

Τα μέλη του προσωπικού της Αρχής και ιδ
ίως ο διευθυντής και οι υπάλληλοι που απο
σπώνται προσωρινά από τα κράτη μέλη πρ
οβαίνουν σε δήλωση δεσμεύσεων και δήλ
ωση συμφερόντων όπου δηλώνουν τα τυχ
όν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα που θα μπ
ορούσαν να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανε
ξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις υποβ
άλλονται γραπτώς.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφαλείας ήδη αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ενώ δεν πρέπει να υπάρχει η θέση του υπεύθυ
νου ασφάλειας δικτύων.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη των συμβουλίων της Αρχής, ο
διευθυντής, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονε
ς, και τα μέλη του προσωπικού της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων πο
υ αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη μέ
λη, έχουν, ακόμη και μετά την παύση των
καθηκόντων τους, από τις υποχρέωση τήρ
ησης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τ
ο άρθρο 287 της Συνθήκης.

2. Τα μέλη ρυθμιστικού συμβουλίου, ο διε
υθυντής, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, 
και τα μέλη του προσωπικού της Αρχής, σ
υμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που
αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη μέλ
η, έχουν, ακόμη και μετά την παύση των κ
αθηκόντων τους, από τις υποχρέωση τήρη
σης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το
άρθρο 287 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα πρ
ακτικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (
ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι μηνών από
την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τ
ης Αρχής. 

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θεσπίζει τα π
ρακτικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι μηνών από
την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τ
ης Αρχής. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο, με τη σύμφω
νη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τα αναγ
καία εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με τις δι
ατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υ
πηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων τ
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο, με τη σύμφω
νη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τα αναγ
καία εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με τις δι
ατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υ
πηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων τ
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θε
σπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την απόσπ
αση εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα κρά
τη μέλη στην Αρχή.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να θε
σπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την απόσπ
αση εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα κρά
τη μέλη στην Αρχή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 74

Adlib Express Watermark



PE402.731v02-00 52/54 AD\726131EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός πέντε ετών από την έναρξη λειτουργ
ίας της Αρχής και στη συνέχεια ανά πεντα
ετία η Επιτροπή δημοσιεύει γενική έκθεση
αναφερόμενη στην πείρα που έχει αποκτηθ
εί ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της Αρχ
ής και των διαδικασιών που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση περιλ
αμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων π
ου έχει επιτύχει η Αρχή και των μεθόδων ε
ργασίας της σε σχέση με τον σκοπό, την εν
τολή και τα καθήκοντα της Αρχής που καθ
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στ
α ετήσια προγράμματα εργασιών της. Κατ
ά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι α
πόψεις των ενδιαφερομένων τόσο σε ευρω
παϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεσ
η και οι τυχόν συνοδευτικές προτάσεις δια
βιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ
αι στο Συμβούλιο.

Εντός τριών ετών από την έναρξη λειτουρ
γίας της Αρχής και στη συνέχεια ανά τριετ
ία η Επιτροπή δημοσιεύει γενική έκθεση α
ναφερόμενη στην πείρα που έχει αποκτηθε
ί ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της Αρχή
ς και των διαδικασιών που καθορίζονται σ
τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση περιλα
μβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πο
υ έχει επιτύχει η Αρχή και των μεθόδων ερ
γασίας της σε σχέση με τον σκοπό, την εντ
ολή και τα καθήκοντα της Αρχής που καθο
ρίζονται στον παρόντα κανονισμό και στα
ετήσια προγράμματα εργασιών της. Κατά τ
ην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι από
ψεις των ενδιαφερομένων τόσο σε ευρωπα
ϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση κ
αι οι τυχόν συνοδευτικές προτάσεις διαβιβ
άζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο.

Κάθε έξι χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλ
ιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, λαμβάν
οντας δεόντως υπόψη τις γενικές εκθέσει
ς, αξιολογούν κατά πόσο η Αρχή έχει επιτ
ύχει τους στόχους της για ρυθμιστική σύγ
κλιση και κατά πόσον η αγορά μπορεί να
λειτουργήσει χωρίς τη ρυθμιστική της επ
οπτεία. Εάν υπάρξει συμφωνία, είτε η Αρ
χή παύει να υφίσταται είτε της παρέχεται
μια περαιτέρω εξαετής εντολή.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ταχέως εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας και είναι επιθυμητός ο έλεγχος με με
γαλύτερη συχνότητα από μία φορά σε κάθε εντολή. Είναι επιθυμητό να συνδέεται η ανανέωση τ
ης εντολής της Αρχής με τις γενικές εκθέσεις που αξιολογούν την απόδοσή της. 

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 διαγράφεται
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η Αρχή αναλαμβάνει στις 14 Μαρτίου
2011 την ευθύνη για όλες τις δραστηριότη
τες που έχουν αναληφθεί από τον Ευρωπα
ϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών πριν από αυτή την ημε
ρομηνία και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδί
ο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
2. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί κινητώ
ν περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλει
α Δικτύων και Πληροφοριών κατά την ημ
ερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφ
ο 1 ανωτέρω μεταβιβάζονται στην Αρχή
από την ίδια ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφαλείας αντιμετωπίζονται ήδη αποτελεσματικά από τον ENISA και δεν πρέπει ν
α αποτελέσουν αρμοδιότητα της Αρχής.
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