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Τροπολογία 76
Sharon Bowles

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 Σώμα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών (BERT) ως Αρχή που 
έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 77
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) παρέχει συμβουλές και βοήθεια στην 
Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
οργανισμό ορίζεται από κράτος μέλος, σε 
σχέση με κάθε ζήτημα ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών που εμπίπτει 
στις αρμοδιότητές της·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 78
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) οι αναλύσεις συγκεκριμένων εθνικών 
αγορών σύμφωνα με το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο)· 

(ε) σε συνεργασία με τις σχετικές εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, οι αναλύσεις 
συγκεκριμένων εθνικών αγορών σύμφωνα 
με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο)·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 79
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή ζητήσει από την Αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) 
να αναλύσει μια συγκεκριμένη σχετική 
αγορά εντός της επικράτειας κράτους 
μέλους, γνωμοδοτεί και παρέχει στην 
Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της δημόσιας 

1. Εάν η Επιτροπή ζητήσει από την Αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) 
να αναλύσει μια συγκεκριμένη σχετική 
αγορά εντός της επικράτειας κράτους 
μέλους, η Αρχή διεξάγει ανάλυση της 
αγοράς σε συνεργασία με την αρμόδια 
εθνική ρυθμιστική αρχή. Εκδίδουν κοινή 
γνωμοδότηση και παρέχουν στην 
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διαβούλευσης και της ανάλυσης της 
αγοράς. Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι δεν 
υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός στη 
συγκεκριμένη αγορά, συμπεριλαμβάνει
στη γνωμοδότησή της, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης, ένα σχέδιο μέτρου όπου 
υποδεικνύει την ή τις επιχειρήσεις που η 
ίδια κρίνει ότι πρέπει να θεωρηθούν ως 
έχουσες σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη 
αγορά και τις υποχρεώσεις που ενδείκνυται 
να επιβληθούν.

Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της δημόσιας 
διαβούλευσης και της ανάλυσης της 
αγοράς. Εάν η Αρχή και η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διαπιστώσουν ότι δεν 
υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός στη 
συγκεκριμένη αγορά, συμπεριλαμβάνουν
στη γνωμοδότησή τους, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης, ένα σχέδιο μέτρου όπου 
υποδεικνύει την ή τις επιχειρήσεις που 
κρίνουν ότι πρέπει να θεωρηθούν ως 
έχουσες σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη 
αγορά και τις υποχρεώσεις που ενδείκνυται 
να επιβληθούν.

2. Η Αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να 
διαβουλεύεται με τις ενδιαφερόμενες 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού πριν 
γνωμοδοτήσει προς την Επιτροπή.

2. Η Αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να 
διαβουλεύεται με τις ενδιαφερόμενες 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού πριν 
γνωμοδοτήσει προς την Επιτροπή.

3. Η Αρχή παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματος της τελευταίας, κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

3. Η Αρχή και η εθνική ρυθμιστική αρχή 
παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματος της τελευταίας, κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
για τις συστάσεις. 
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Τροπολογία 80
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή παρέχει συμβουλές 
στην Επιτροπή και διενεργεί μελέτες και 
επισκοπήσεις τεχνικών και οικονομικών 
ιδίως πτυχών της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην 
Κοινότητα.

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της
Επιτροπής η Αρχή παρέχει συμβουλές
στην Επιτροπή και στην Ομάδα 
Πολιτικής Ραδιοφάσματος, κατά 
περίπτωση, σχετικά με θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Αρχής τα οποία επηρεάζουν ή 
επηρεάζονται από τη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην 
Κοινότητα. Η Αρχή συνεργάζεται κατά
περίπτωση στενά με την Ομάδα 
Πολιτικής Ραδιοφάσματος.

Or. en

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 81
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή παρέχει συμβουλές 
στην Επιτροπή ως προς τον καθορισμό 
στόχων κοινής πολιτικής που προβλέπεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της απόφασης 
676/2002/ΕΚ (απόφαση ραδιοφάσματος), 
όταν οι στόχοι αυτοί εμπίπτουν στο πεδίο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την 
Αρχή να παρέχει συμβουλές στην Ομάδα 
Πολιτικής Ραδιοφάσματος ως προς τον 
καθορισμό στόχων κοινής πολιτικής που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 
της απόφασης 676/2002/ΕΚ (απόφαση 
ραδιοφάσματος), όταν οι στόχοι αυτοί 
εμπίπτουν στο πεδίο των ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών.

Or. en

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 82
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολιτική της Κοινότητας στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προωθεί την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών, των εθνικών κανονιστικών αρχών 
και της Επιτροπής σχετικά με την 
κατάσταση και την εξέλιξη των 
κανονιστικών ενεργειών στον τομέα των 
δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών.

1. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολιτική της Κοινότητας στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προωθεί την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών, των εθνικών κανονιστικών αρχών 
και της Επιτροπής σχετικά με την 
κατάσταση και την εξέλιξη των 
κανονιστικών ενεργειών στον τομέα των 
δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας, τον οποίο διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA).
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Τροπολογία 83
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα 
εξής:

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα 
εξής:

(α) τέλη για υπηρεσίες παρεχόμενες από 
την Αρχή·

(α) το ένα τρίτο της ετήσιας 
χρηματοδότησής της καταβάλλεται 
απευθείας υπό τη μορφή κοινοτικής 
επιδότησης, στο κατάλληλο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού της ΕΚ όπως ορίζει η 
αρχή του προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
την παράγραφο 47 της διοργανικής 
συμφωνίας της 6ης Μαΐου 2006·

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

(β) τα δύο τρίτα του ετήσιου εισοδήματός 
της είναι άμεση συνεισφορά από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ). Τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να 
εξασφαλίσουν ότι οι ΕΡΑ είναι 
εφοδιασμένες με επαρκείς 
χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους 
πόρους προκειμένου να φέρουν σε πέρας 
τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από 
το BERT, και να είναι δυνατή η ορθή 
χρηματοδότηση του τελευταίου. Τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν το κονδύλιο 
του προϋπολογισμού το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιούν στο εξής οι ΕΡΑ για να 
προσφέρουν πόρους στο BERT από τους 
ετήσιους προϋπολογισμούς τους. Οι 
προϋπολογισμοί δημοσιοποιούνται.

(γ) επιδότηση από την Κοινότητα 
εγγεγραμμένη στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο 
τμήμα που αφορά την Επιτροπή)·
(δ) τυχόν κληροδοτήματα, δωρεές ή 
επιχορηγήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 7·
(ε) τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των 
κρατών μελών ή των οικείων 
κανονιστικών αρχών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός πέντε ετών από την έναρξη 
λειτουργίας της Αρχής και στη συνέχεια 
ανά πενταετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση αναφερόμενη στην πείρα 
που έχει αποκτηθεί ως αποτέλεσμα της 
λειτουργίας της Αρχής και των 
διαδικασιών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει η Αρχή 
και των μεθόδων εργασίας της σε σχέση με 
τον σκοπό, την εντολή και τα καθήκοντα 
της Αρχής που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στα ετήσια προγράμματα 
εργασιών της. Κατά την αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των 
ενδιαφερομένων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση και οι 
τυχόν συνοδευτικές προτάσεις 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Εντός τριών ετών από την έναρξη 
λειτουργίας της Αρχής και στη συνέχεια 
ανά τριετία η Επιτροπή δημοσιεύει γενική 
έκθεση αναφερόμενη στην πείρα που έχει 
αποκτηθεί ως αποτέλεσμα της λειτουργίας 
της Αρχής και των διαδικασιών που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει η Αρχή 
και των μεθόδων εργασίας της σε σχέση με 
τον σκοπό, την εντολή και τα καθήκοντα 
της Αρχής που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στα ετήσια προγράμματα 
εργασιών της. Κατά την αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των 
ενδιαφερομένων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση και οι 
τυχόν συνοδευτικές προτάσεις 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Κάθε έξι χρόνια το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τις γενικές εκθέσεις, αξιολογούν κατά 
πόσο η Αρχή έχει επιτύχει τους στόχους 
της για ρυθμιστική σύγκλιση και κατά 
πόσον η αγορά μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς τη ρυθμιστική της εποπτεία. Εάν 



PE405.990v01-00 10/10 AM\722521EL.doc

EL

υπάρξει συμφωνία, είτε η Αρχή παύει να 
υφίσταται είτε της παρέχεται μια 
περαιτέρω εξαετής εντολή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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