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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια ουσιαστική ενιαία αγορά στην ΕΕ η Επιτροπή προτείνει  μια 
ανεξάρτητη Αρχή που θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και την 
ίδια. Η νέα Αρχή, που θα είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα διαθέτει ένα σώμα 
ρυθμιστών αποτελούμενο από τους προϊσταμένους των ΕΡΑ όλων των κρατών μελών.

Η νέα Αρχή θα παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές στην Επιτροπή, θα βελτιώσει τη 
συνέπεια κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ και θα λειτουργεί ως κέντρο 
εμπειρογνωμοσύνης για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επίπεδο ΕΕ. Η νέα Αρχή 
θα αναλάβει επίσης τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA) ξεπερνώντας έτσι πολλά από τα προβλήματα που είχαν 
εντοπισθεί στη λειτουργία του ENISA.

Η πρόταση προβλέπει στο άρθρο 38(10) απαλλαγή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για τους λόγους αυτούς, είναι 
αναγκαίο να ιδρυθεί ένα νέος κοινοτικός 
οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (στο 
εξής αναφέρεται ως “Αρχή”). Η Αρχή θα 
συμβάλει ουσιαστικά στην προαγωγή της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
μέσω της βοήθειας που θα προσφέρει στην 
Επιτροπή και στις εθνικές κανονιστικές 
αρχές. Θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς 
και θα εμπνέει εμπιστοσύνη χάρη στην 
ανεξαρτησία της, την ποιότητα των 
συμβουλών που θα παρέχει και των 
πληροφοριών που θα διαδίδει, τη 

(12) Για τους λόγους αυτούς, είναι 
αναγκαίο να ιδρυθεί ένα νέος κοινοτικός 
οργανισμός, βασιζόμενος σε μια 
ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Ομάδα 
Ρυθμιστικών Αρχών (ERG) (στο εξής 
αναφέρεται ως “Αρχή”). Η Αρχή θα 
συμβάλει ουσιαστικά στην προαγωγή της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
μέσω της βοήθειας που θα προσφέρει στην 
Επιτροπή και στις εθνικές κανονιστικές 
αρχές. Θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς 
και θα εμπνέει εμπιστοσύνη χάρη στην 
ανεξαρτησία της, την ποιότητα των 
συμβουλών που θα παρέχει και των 
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διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας της, και την ταχύτητα με την 
οποία θα εκτελεί τα καθήκοντα που θα της 
ανατεθούν.

πληροφοριών που θα διαδίδει, τη 
διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας της, και την ταχύτητα με την 
οποία θα εκτελεί τα καθήκοντα που θα της 
ανατεθούν.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός νέου οργανισμού δεν είναι αναγκαία. Αντίθετα, θα μπορούσε να συγκροτηθεί 
ένας οργανισμός όπως μια ενισχυμένη ERG βασιζόμενη στο κοινοτικό δίκαιο. Η απόφαση της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  της 2ας Μαΐου 2006 στην υπόθεση C-217/04 ΗΒ 
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αναφέρει ότι το άρθρο 95 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για τη συγκρότηση ενός κοινοτικού οργανισμού. Τούτο παρέχει ευρείες προϋποθέσεις για 
την απόδοση περισσοτέρων εξουσιών στην ERG παρέχοντάς της νομική προσωπικότητα και 
επομένως ανεξαρτησία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Αρχή θα λειτουργεί ως κέντρο 
εμπειρογνωσίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
επί θεμάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών παρέχοντας οδηγίες και 
συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στην Επιτροπή ή στους αρμόδιους 
οργανισμούς που θα ορίσουν τα κράτη 
μέλη. Η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα 
των δικτύων επικοινωνιών και των 
συστημάτων πληροφοριών αποτελούν 
σημαντική πηγή ανησυχίας για το 
κοινωνικό σύνολο αλλά και κεντρικό 
στοιχείο του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
ανομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών με 
την ασφάλεια διατάξεων της οδηγίας-
πλαισίου και των ειδικών οδηγιών 
ενδέχεται να υπονομεύσει την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
Αρχή θα εκδίδει, κατόπιν αιτήματος της 

(24) Ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) με εκτεταμένες αρμοδιότητες θα 
λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωσίας, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, επί θεμάτων 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
παρέχοντας οδηγίες και συμβουλές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ή 
στους αρμόδιους οργανισμούς που θα 
ορίσουν τα κράτη μέλη. Η ασφάλεια και η 
ανθεκτικότητα των δικτύων επικοινωνιών 
και των συστημάτων πληροφοριών 
αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για 
το κοινωνικό σύνολο αλλά και κεντρικό 
στοιχείο του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
ανομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών με 
την ασφάλεια διατάξεων της οδηγίας-
πλαισίου και των ειδικών οδηγιών 
ενδέχεται να υπονομεύσει την ομαλή 
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Επιτροπής και των κρατών μελών, 
γνωμοδοτήσεις που θα περιλαμβάνουν 
τεχνικές συμβουλές, οι οποίες ελπίζεται ότι 
θα διευκολύνουν τη συνεπή εφαρμογή 
αυτών των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο.

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο
ENISA, με μια παράταση εντολής και 
εντασσόμενος τόσο στη Γενική Διεύθυνση 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων 
Ενημέρωσης όσο και στη Γενική 
Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και 
Ασφαλείας θα εκδίδει, κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής και των κρατών μελών, 
γνωμοδοτήσεις που θα περιλαμβάνουν 
τεχνικές συμβουλές, οι οποίες ελπίζεται ότι 
θα διευκολύνουν τη συνεπή εφαρμογή 
αυτών των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η εντολή του ENISA εκπνέει το 2009 και στην περίπτωση που δεν αντικατασταθεί από κάποιον 
άλλο οργανισμό, η ασφάλεια του ευρωπαϊκού δικτύου και των πληροφοριών δεν θα είναι 
δυνατόν να ελέγχεται και να αντιμετωπίζεται κατά τον δέοντα τρόπο. Επιπλέον, 
πραγματοποιείται σήμερα μια νέα αξιολόγηση του ENISA και ως εκ τούτου το μέλλον του θα 
κριθεί από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ιδρύεται Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην 
οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Ιδρύεται μια ενισχυμένη Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών (ERG), ως 
αρχή στην οποία ανατίθενται οι 
αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός νέου οργανισμού δεν είναι αναγκαία. Αντίθετα, θα μπορούσε να συγκροτηθεί 
ένας οργανισμός όπως μια ενισχυμένη ERG βασιζόμενη στο κοινοτικό δίκαιο. Η απόφαση της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  της 2ας Μαΐου 2006 στην υπόθεση C-217/04 ΗΒ 
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αναφέρει ότι το άρθρο 95 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για τη συγκρότηση ενός κοινοτικού οργανισμού. Τούτο παρέχει ευρείες προϋποθέσεις για 
την απόδοση περισσοτέρων εξουσιών στην ERG παρέχοντάς της νομική προσωπικότητα και 
επομένως ανεξαρτησία.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  38 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α Ο Διευθυντής συντάσσει ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής μαζί 
με δήλωση αξιοπιστίας. Τα έγγραφα αυτά 
δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Βάσει των ισχυόντων κανόνων, ο διευθυντής του κάθε οργανισμού είναι εκείνος που 
αποφασίζει εάν θα συνταχθεί έκθεση δραστηριοτήτων και δήλωση αξιοπιστίας με συνέπεια 
άλλοι να το πράττουν και άλλοι όχι. Για λόγους συνέπειας θα ήταν προτιμότερο να πράττουν 
τούτο όλοι οι διευθυντές.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  38  α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Επιτροπής 
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της 
Αρχής.

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκρίνισης ως προς την ευθύνη για τον έλεγχο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για 
την Αρχή καταρτίζονται από το διοικητικό 

Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για 
την Αρχή καταρτίζονται από το διοικητικό 
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συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
Επιτροπή. Επιτρέπεται να αποκλίνουν από 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2343/2002 της Επιτροπής, εάν το 
επιβάλλουν οι ιδιαίτερες ανάγκες 
λειτουργίας της Αρχής και μόνο με 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής.

συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
Επιτροπή. Επιτρέπεται να αποκλίνουν από 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2343/2002 της Επιτροπής μόνον εάν το 
επιβάλλουν οι ιδιαίτερες ανάγκες 
λειτουργίας της Αρχής και με 
προηγούμενη συναίνεση της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Για λόγους εναρμόνισης της ορολογίας με εκείνη των προσφάτων προτάσεων για τις Κοινές 
Επιχειρήσεις.
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