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Τροπολογία 86
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία-πλαίσιο), η οδηγία 2002/19/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς 
ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), η οδηγία 
2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία για την 
αδειοδότηση), η οδηγία 2002/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για 
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 
των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία καθολικής υπηρεσίας) και η 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (στο εξής 
αναφέρονται ομού ως "η οδηγία-πλαίσιο 
και οι ειδικές οδηγίες") έχουν ως στόχο τη 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός της 
Κοινότητας και παράλληλα την 
κατοχύρωση υψηλών επιπέδων 

(1) Η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία-πλαίσιο), η οδηγία 2002/19/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς 
ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), η οδηγία 
2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία για την 
αδειοδότηση), η οδηγία 2002/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για 
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 
των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία καθολικής υπηρεσίας) και η 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (στο εξής 
αναφέρονται ομού ως "η οδηγία-πλαίσιο 
και οι ειδικές οδηγίες")  καθώς και οι 
θέσεις που ενέκριναν οι αρχές της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη 
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επενδύσεων, καινοτομίας και προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της αύξησης του 
ανταγωνισμού

των καταναλωτών στο ψηφιακό 
περιβάλλον1, έχουν ως στόχο τη 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός της 
Κοινότητας και παράλληλα την 
κατοχύρωση υψηλών επιπέδων 
επενδύσεων, καινοτομίας και προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της αύξησης του 
ανταγωνισμού
1Εγκριθέν κειμενο, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Τροπολογία 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Αρχή θα επικουρεί την Επιτροπή 
στο έργο της διενεργώντας ετήσια 
επισκόπηση των μέτρων που έχουν λάβει 
τα κράτη μέλη προς ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με την ύπαρξη και τη 
χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 
κλήσης έκτακτης ανάγκης "112". Η ετήσια 
αυτή επισκόπηση θα επισημαίνει τις 
βέλτιστες πρακτικές και τους 
εναπομένοντες φραγμούς και θα 
συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου 
προστασίας και ασφάλειας των πολιτών 
που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(20) Η Αρχή θα επικουρεί την Επιτροπή 
στο έργο της διενεργώντας ετήσια 
επισκόπηση για τη γνώση των πολιτών 
σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση του 
ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 
έκτακτης ανάγκης "112". Η ετήσια αυτή 
επισκόπηση θα επισημαίνει τις βέλτιστες 
πρακτικές και τους εναπομένοντες 
φραγμούς και θα συμβάλλει στη βελτίωση 
του επιπέδου προστασίας και ασφάλειας 
των πολιτών που ταξιδεύουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 88
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Οι παγκόσμιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών αποτελούν ιδιαίτερη 
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περίπτωση κατά την οποία μπορεί να 
είναι αναγκαία η εναρμόνιση των όρων 
αδειοδότησης. Γενικώς αναγνωρίζεται 
ότι αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες 
αποτελούνται από τη διαχείριση 
επιχειρησιακών δεδομένων και 
φωνητικές υπηρεσίες για πολυεθνικές 
εταιρείες εγκατεστημένες σε διάφορες 
χώρες και συχνά σε διαφορετικές 
ηπείρους, είναι υπηρεσίες εκ φύσεως 
διασυνοριακές και εντός της Ευρώπης 
πανευρωπαϊκές. Η Αρχή πρέπει να 
αναπτύξει κοινή ρυθμιστική προσέγγιση, 
ώστε τα οικονομικά οφέλη 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών που 
λειτουργούν χωρίς προσκόμματα να 
γίνονται αντιληπτά σε όλα τα μέρη της 
Ευρώπης. 

Or. en

Τροπολογία 89
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) παρέχει συμβουλές στους παράγοντες 
της αγοράς και στις εθνικές κανονιστικές 
αρχές επί κανονιστικών ζητημάτων·

(γ) παρέχει συμβουλές στους παράγοντες 
της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών και των οργανώσεων 
καταναλωτών) και στις εθνικές 
κανονιστικές αρχές επί κανονιστικών 
ζητημάτων·

Or. cs
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Τροπολογία 90
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ανταλάσσει εμπειρίες και προωθεί 
την καινοτομία στην ευρωπαϊκή αγορά·

Or. en

Justification

Ο ρόλος του BERT στην πρώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη ως καινοτομίας είναι και προς 
το συμφέρον των καταναλωτών.

Τροπολογία 91
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) παρέχει συμβουλές και συνδρομή 
στους παράγοντες της αγοράς και στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά 
την πειρατεία και ζητήματα ασφάλειας.

Or. en

Justification

Πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του BERT στην ενίσχυση της ασφάλειας δεδομένων και των 
υποχρεώσεων σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων σχετικών δικαιωμάτων. 
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Τροπολογία 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) βοηθά τα κράτη μέλη και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε ζητήματα που 
αφορούν τη διαλειτουργικότητα των 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε περιστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης και καταστροφές, 
καθώς και τη συγκρότηση συστήματος 
προειδοποίησης και έγκαιρης 
ενημέρωσης των πολιτών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26α της οδηγίας 
2002/22/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 93
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) αναπτύσσει κοινή ρυθμιστική 
προσέγγιση των πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, όπως οι παγκόσμιες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ώστε να 
διασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ των 
εθνικών διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 94
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Τηλεπικοινωνίες (BERT) (η "Αρχή") 
στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. cs

( Η  παρούσα τροπολογία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το τσεχικό κείμενο (αφορά τη χρήση της 
λέξης "úřad") και εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο. Η έγκρισή της συνεπάγεται αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο).

Τροπολογία 95
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικότερα, η Αρχή συμβάλλει στην 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
της οδηγίας-πλαισίου και των ειδικών 
οδηγιών, βοηθώντας την Επιτροπή να 
εκπονήσει συστάσεις ή να εκδώσει 
αποφάσεις σύμφωνα το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

2. Ειδικότερα, η Αρχή συμβάλλει στην 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
της οδηγίας-πλαισίου και των ειδικών 
οδηγιών και λαμβάνει εξίσου υπόψη τις 
θέσεις των φορέων της ΕΕ, βοηθώντας 
την Επιτροπή να εκπονήσει συστάσεις ή να 
εκδώσει αποφάσεις σύμφωνα το άρθρο 19 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

Or. cs

Τροπολογία 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) η αποτελεσματική εφαρμογή 
διαλειτουργικών τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων για υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης καθώς και του επικοινωνιακού 
συστήματος προειδοποίησης και 
έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26a της οδηγίας
2002/22/EΚ·

Or. en



AM\723497EL.doc 9/24 PE406.113v01-00

EL

Τροπολογία 97
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) εναρμονισμένοι όροι για χορήγηση
αδειών σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες, 
όπως οι παγκόσμιες τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 98
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρχή παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματος της τελευταίας, κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4.

5. Η Αρχή παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματος της τελευταίας, κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και 2.

Or. cs

Τροπολογία 99
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή εκτελεί εργασίες που έχουν 
σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση 
εναρμονισμένων σειρών αριθμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-

Διαγράφεται



PE406.113v01-00 10/24 AM\723497EL.doc

EL

πλαίσιο).

Or. cs

Τροπολογία 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – Τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρησιμοποίηση του ευρωπαϊκού αριθμού 
κλήσης έκτακτης ανάγκης "112"

Τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης

1. Η Αρχή διενεργεί ετήσια επισκόπηση 
των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη 
μέλη προς ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση του 
ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 
έκτακτης ανάγκης "112" με βάση τις 
πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί
κατ'εφαρμογήν του άρθρου 26
παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία). Τα 
αποτελέσματα αυτής της ετήσιας 
επισκόπησης συμπεριλαμβάνονται στην 
ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 2.

1. Η Αρχή διενεργεί ετήσια επισκόπηση  
της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού 
αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης "112"
εκ μέρους των κρατών μελών καθώς και 
του κατά πόσο ξέρουν οι πολίτες την 
ύπαρξη και χρήση αυτού του αριθμού, με 
βάση αξιολογήσεις στις οποίες θα 
προβούν ανεξάρτητες αρχές κατ’ 
εφαρμογήν του άρθρου 26, παράγραφος 6,
της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία). Τα αποτελέσματα 
αυτής της ετήσιας επισκόπησης 
συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή γνωμοδοτεί προς την 
Επιτροπή επί των τεχνικών ζητημάτων που 

2. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή γνωμοδοτεί προς την 
Επιτροπή επί των τεχνικών ζητημάτων που 
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συνδέονται με την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης 
ανάγκης "112" σύμφωνα με το άρθρο 26 
της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).

συνδέονται με την εφαρμογή:

(a) του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 
έκτακτης ανάγκης "112" σύμφωνα με το 
άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ·
(b) ζητημάτων διαλειτουργικότητας 
σχετικά με τα τηλεπικοινωνιακά
συστήματα για υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης·
(c) το σύστημα προειδοποίησης και 
έγκαιρης ενημέρωσης πολιτών σε επίπεδο 
ΕΕ, που προβλέπεται στο άρθρο 26α της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 102
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διοργανώνει ή προωθεί δραστηριότητες 
επιμόρφωσης επί όλων των θεμάτων που
αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

(γ) διοργανώνει ή προωθεί δραστηριότητες 
επιμόρφωσης για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, άλλες εθνικές διοικητικές αρχές ή 
αρχές της ΕΕ επί όλων των θεμάτων που 
αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες..

Or. cs

Τροπολογία 103
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή εξασφαλίζει τη διάθεση και την 3. Η Αρχή εξασφαλίζει τη διάθεση και την 
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προσβασιμότητα κατάλληλων 
πληροφοριών στο κοινό.

προσβασιμότητα κατάλληλων 
πληροφοριών στο κοινό κατά τρόπο που 
να επιτρέπει και την πρόσβαση εξ 
αποστάσεως.

Or. cs

Τροπολογία 104
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλισθεί η εναρμονισμένη 
διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με 
τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων στην 
Κοινότητα, διατίθεται στο κοινό ένα 
μητρώο πληροφοριών σχετικών με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος σε κάθε 
κράτος μέλος υπό μορφή κοινού σημείου 
πρόσβασης. Οι πληροφορίες σχετικά με 
τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων 
παρέχονται από τα κράτη μέλη σε τακτά 
διαστήματα και κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Αρχής. Η Αρχή είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη 
δημοσίευση του μητρώου. Το μητρώο 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού καθώς και κάθε άλλη 
πληροφορία που η Αρχή θεωρεί 
ενδεδειγμένο να συμπεριληφθεί. Η 
Επιτροπή δύναται να θεσπίσει μέτρα 
εφαρμογής για την προσαρμογή του 
παραρτήματος στις εξελίξεις της 
τεχνολογίας ή της αγοράς. Τα μέτρα 
αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

2. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση και τη δημοσίευση μιας βάσης 
δεδομένων τιμολόγησης των φωνητικών 
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υπηρεσιών και των υπηρεσιών δεδομένων 
για τους πελάτες κινητών επικοινωνιών 
ενόσω κάνουν χρήση περιαγωγής εντός 
της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου 
κατά περίπτωση του κόστους των 
κλήσεων περιαγωγής που 
πραγματοποιούνται και λαμβάνονται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της 
Κοινότητας. Παρακολουθεί την εξέλιξη 
των σχετικών τιμών και δημοσιεύει 
ετήσια έκθεση.

Or. cs

Τροπολογία 105
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή δημοσιεύει ετήσια έκθεση 
αναφερόμενη στις εξελίξεις στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 
σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, 
στην οποία προσδιορίζει τους 
εναπομένοντες φραγμούς στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση και 
ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τις 
εθνικές διαδικασίες προσφυγής τις οποίες 
έχουν παράσχει τα κράτη μέλη 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) 
και του βαθμού χρησιμοποίησης στα κράτη 
μέλη των εξώδικων διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται στο άρθρο 34 
της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).

2. Η Αρχή δημοσιεύει ετήσια έκθεση 
αναφερόμενη στις εξελίξεις στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 
σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, 
στην οποία προσδιορίζει τους 
εναπομένοντες φραγμούς στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνδέονται με την ανεπαρκή επίγνωση 
των καταναλωτών και τα περαιτέρω 
προβλήματα που αναφέρονται μεταξύ 
άλλων στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον.
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
επισκόπηση και ανάλυση των 
πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές 
διαδικασίες προσφυγής τις οποίες έχουν 
παράσχει τα κράτη μέλη κατ'εφαρμογή του 
άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) και του 
βαθμού χρησιμοποίησης στα κράτη μέλη 
των εξώδικων διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται στο άρθρο 34 
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της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία). Τα τμήματα εκείνα 
της έκθεσης που ασχολούνται με 
ζητήματα που επηρεάζουν τους 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρίσεων των τιμών λιανικής, 
δημοσιεύονται στην ιστοθέση της Αρχής 
σε μορφή προσιτή στους καταναλωτές.

Or. cs

Τροπολογία 106
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή αποτελείται από: Η Αρχή αποτελείται από:

(α) διοικητικό συμβούλιο (α) ρυθμιστικό συμβούλιο

(β) ρυθμιστικό συμβούλιο (β) εκτελεστικό συμβούλιο
(γ) διευθυντή (γ) εκτελεστικό διευθυντή

(δ) υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων
(ε) μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων
(στ) συμβούλιο προσφυγών.

Or. cs

Τροπολογία 107
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει τη 
γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση 
του ρυθμιστικού συμβουλίου σύμφωνα με 
το άρθρο 28 παράγραφος 3, εγκρίνει το 

5. Πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
το ρυθμιστικό συμβούλιο, αφού ζητήσει 
τη γνώμη της Επιτροπής, εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασιών της Αρχής για το 
επόμενο έτος και το διαβιβάζει στο 
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πρόγραμμα εργασιών της Αρχής για το 
επόμενο έτος και το διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή. Το πρόγραμμα 
εργασιών εγκρίνεται με την επιφύλαξη της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή. Το πρόγραμμα 
εργασιών εγκρίνεται με την επιφύλαξη της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Or. cs

(Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την τσεχική μετάφραση με το αγγλικό πρωτότυπο  της 
τροπολογίας 55 της κ. Herczog)

Τροπολογία 108
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του 
σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 38.

6. Το ρυθμιστικό συμβούλιο ασκεί τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του 
σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 38.

Or. cs

Justification

Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της συνεπάγεται 
αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο. 

Τροπολογία 109
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

12. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

Or. cs
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Τροπολογία 110
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί, 
στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, προς 
τον διευθυντή πριν από την έκδοση των 
γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και 
αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
4 έως 23. Επιπλέον, το ρυθμιστικό
συμβούλιο παρέχει καθοδήγηση στον 
διευθυντή κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του τελευταίου..

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο είναι 
υπεύθυνο για την εκπροσώπηση της 
Αρχής και για να μεριμνά ώστε η Αρχή να 
εκτελεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Επιπλέον, το εκτελεστικό
συμβούλιο παρέχει την αναγκαία 
καθοδήγηση στον εκτελεστικό διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου.

Or. cs

Τροπολογία 111
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 
και το άρθρο 29 παράγραφος 2. Εκδίδει 
την εν λόγω γνωμοδότηση 
αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του. Ο διευθυντής 
δε συμμετέχει στην εκπόνηση αυτών των 
γνωμοδοτήσεων ούτε στη σχετική 
ψηφοφορία.

2. Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου καλείται σε ετήσια βάση να 
συμμετέχει σε ακρόαση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ενώπιον του 
Συμβουλίου προκειμένου να αναφέρει για 
τις δραστηριότητες της Αρχής.

Or. cs
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Τροπολογία 112
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 5 
και του άρθρου 30 παράγραφος 4 και 
σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού 
που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 37, 
το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασιών της Αρχής για το 
επόμενο έτος όσον αφορά τις οικείες 
δραστηριότητες.

Διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 113
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τη 
σχετική με τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες ανεξάρτητη ενότητα της 
ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 11 και στο άρθρο 
30 παράγραφος 9.

Διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 114
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται, 
ενεργώντας κατόπιν σχετικής πρότασης 

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να 
παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
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της Επιτροπής και αφού ζητήσει τη 
γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου, να 
παρατείνει τη θητεία του διευθυντή άπαξ 
για μέγιστο διάστημα τριών ετών 
λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση 
αξιολόγησης και μόνο εφόσον η παράταση 
αυτή δικαιολογείται από τα καθήκοντα και 
τις ανάγκες της Αρχής.

διευθυντή άπαξ για μέγιστο διάστημα 
τριών ετών λαμβάνοντας υπόψη την 
έκθεση αξιολόγησης.

Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του 
να παρατείνει τη θητεία του διευθυντή. 
Ένα μήνα πριν από την παράταση της 
θητείας του ο διευθυντής είναι δυνατόν 
να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.
Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο 
διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο 
αντικαταστάτης του.

Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθεί να 
ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί 
ο αντικαταστάτης του.

Or. cs

Τροπολογία 115
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το ρυθμιστικό συμβούλιο. Το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
δυνατόν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά 
του μόνον με απόφαση του ρυθμιστικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται  με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
μελών του.

Or. cs

(Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει το τσεχικό κείμενο με το αγγλικό πρωτότυπο της 
τροπολογίας της κ. Herczog.)
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Τροπολογία 116
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών της Αρχής υπό την καθοδήγηση 
του ρυθμιστικού συμβουλίου και του 
υπευθύνου ασφάλειας δικτύων, κατά 
περίπτωση, και υπό τον διοικητικό έλεγχο 
του διοικητικού συμβουλίου.

5. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών της Αρχής υπό την καθοδήγηση 
του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Or. cs

Τροπολογία 117
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Mόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων Διαγράφεται
1. O υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων 
συγκροτεί μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων, 
απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες που 
εκπροσωπούν τους διάφορους 
ενδιαφερομένους, δηλαδή το βιομηχανικό 
κλάδο των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών, τις ενώσεις 
καταναλωτών και τους 
πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες σε 
θέματα ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο υπεύθυνος ασφάλειας 
δικτύων καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης 
με τον διευθυντή, τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά ιδίως τον 
αριθμό, τη σύνθεση, τον διορισμό των 
μελών και τη λειτουργία της ομάδας.
2. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων 
προεδρεύει της ομάδας. Η διάρκεια της 
θητείας των μελών της ομάδας είναι 
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δυόμισι έτη. Τα μέλη της ομάδας δεν 
επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ή του ρυθμιστικού 
συμβουλίου.
3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις και να συμμετέχουν στις 
εργασίες της ομάδας.
4. Η ομάδα δύναται να συμβουλεύει τον 
υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του βάσει του 
παρόντος κανονισμού, κατά την 
εκπόνηση πρότασης για τα σχετικά μέρη 
του προγράμματος εργασιών της Αρχής 
καθώς και για την εξασφάλιση 
επικοινωνίας με τους οικείους 
ενδιαφερομένους επί όλων των θεμάτων 
που συνδέονται με το πρόγραμμα 
εργασιών.

Τροπολογία 118
Edit Herczog

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 στη 
χρηματοδότηση από την Κοινότητα,
εγγεγραμμένη στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , σύμφωνα 
με το άρθρο 185 του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού.

(α) τέλη για υπηρεσίες παρεχόμενες από 
την Αρχή·
(β) ένα ποσοστό των τελών χρήσης που 
καταβάλλουν οι αιτούντες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17·
(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 
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άρθρο 26 παράγραφος 7·
(ε) τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των 
κρατών μελών ή των οικείων 
κανονιστικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ο BERT αναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό καθήκοντα βοήθησης της εφαρμογής της 
υποκείμενης κοινοτικής πολιτικής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η κοινοτική χρηματοδότηση 
είναι δικαιολογημένη. 

Τροπολογία 119
Zuzana Roithová

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 από τα
ακόλουθα μέρη:

(a) τέλη για υπηρεσίες παρεχόμενες από 
την Αρχή·

(a) ένα τρίτο των ετήσιων εσόδων έχει τη 
μορφή κοινοτικής επιδότησης από το 
αντίστοιχο κεφάλαιο του γενικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει 
αποφάσεως που λαμβάνει η αρμόδια επί 
του προϋπολογισμού αρχή 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) δύο τρίτα των ετήσιων εσόδων της 
έχουν τη μορφή εισφορών από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Τα κράτη μέλη 
συνεισφέρουν ποσά ίσης αξίας. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές έχουν στη διάθεσή 
τους επαρκείς χρηματικούς και 
ανθρώπινους πόρους που θα τους 
επιτρέπουν να διεκπεραιώνουν τα 
καθήκοντα που τους ανέθεσε η Αρχή και 
και να χρηματοδοτούν δεόντως την Αρχή. 
Τα κράτη μέλη ορίζουν γραμμή του 
προϋπολογισμού την οποία πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές για να εξασφαλίζουν τους πόρους 
με τους οποίους θα χρηματοδοτούν την 
Αρχή από τους ετήσιους 
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προϋπολογισμούς τους. Αυτοί 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.

Or. cs

Τροπολογία 120
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλην των περιπτώσεων που εμπίπτουν 
στο άρθρο 20 ή στο άρθρο 21 η Αρχή, 
όταν σκοπεύει να λάβει μέτρα κατ' 
εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, διαβουλεύεται κατά 
περίπτωση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τους παρέχει την ευκαιρία να υποβάλλουν 
τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο 
μέτρου εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος. Η Αρχή δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβούλευσης με εξαίρεση τις πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Η Αρχή, όταν σκοπεύει να εκδώσει 
γνωμοδότηση κατ' εφαρμογήν των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
διαβουλεύεται κατά περίπτωση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιαφερόμενων οργανώσεων
καταναλωτών, και τους παρέχει την 
ευκαιρία να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις 
τους για το σχέδιο γνωμοδότησης εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η Αρχή 
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας διαβούλευσης με εξαίρεση τις 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Or. cs
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Τροπολογία 121
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη των συμβουλίων της Αρχής, ο 
διευθυντής, οι εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες, και τα μέλη του 
προσωπικού της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων 
που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη 
μέλη, έχουν, ακόμη και μετά την παύση 
των καθηκόντων τους, από τις υποχρέωση 
τήρησης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα 
με το άρθρο 287 της Συνθήκης.

2. Τα μέλη των συμβουλίων, ο διευθυντής, 
οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, και τα 
μέλη του προσωπικού της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων 
που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη 
μέλη, έχουν, ακόμη και μετά την παύση 
των καθηκόντων τους, από τις υποχρέωση 
τήρησης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα 
με το άρθρο 287 της Συνθήκης.

Or. cs

Τροπολογία 122
Zuzana Roithová

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 

Εντός δύο ετών από την έναρξη 
λειτουργίας της Αρχής και στη συνέχεια 
ανά πενταετία η Αρχή αξιολογεί τη 
δραστηριότητά της. 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, συμπεριλαμβανομένων 
των καταναλωτών και των οργανώσεων 
καταναλωτών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση και οι τυχόν 
συνοδευτικές προτάσεις διαβιβάζονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο
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τυχόν συνοδευτικές προτάσεις 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

και στην Επιτροπή.

Or. cs


