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Τροπολογία 133
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθιερώνει 
ένα σύστημα κανονιστικής ρύθμισης από 
τις εθνικές κανονιστικές αρχές και 
προβλέπει τη συνεργασία των αρχών 
αυτών τόσο μεταξύ τους όσο και με την 
Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστούν η 
ανάπτυξη εναρμονισμένων κανονιστικών 
πρακτικών και η συνεπής εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου σε όλη την 
Κοινότητα.

(2) Το κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθιερώνει 
ένα σύστημα κανονιστικής ρύθμισης από 
τις εθνικές κανονιστικές αρχές και 
προβλέπει τη συνεργασία των αρχών 
αυτών τόσο μεταξύ τους όσο και με την 
Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστούν η 
ανάπτυξη εναρμονισμένων κανονιστικών 
πρακτικών και η συνεπής εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου σε όλη την 
Κοινότητα αφήνοντας όμως περιθώριο 
για κανονιστικό ανταγωνισμό μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με βάση τις 
ιδιαίτερες συνθήκες των εθνικών αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το BERT δεν πρέπει να οδηγήσει στην πλήρη εναρμόνιση των εθνικών αγορών. Ο υγιής 
κανονιστικός ανταγωνισμός πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 134
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το ΒERT θα συσταθεί για την 
επίτευξη συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
μελών, χωρίς εναρμόνιση των 
υφιστάμενων κανονιστικών προσεγγίσεων
μέχρι του σημείου να υπονομευθεί ο 
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κανονιστικός ανταγωνισμός.

Or. en

Τροπολογία 135
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτείται συνεπώς μια πιο ουσιαστική 
θεσμική βάση για την ίδρυση ενός οργάνου 
το οποίο θα συγκεντρώνει τις γνώσεις και 
την πείρα των εθνικών κανονιστικών 
αρχών καθώς και σαφώς καθορισμένες 
δεξιότητες, θα ασκεί πραγματική εξουσία 
στα μέλη του και θα παρέχει ποιοτικό έργο 
το οποίο θα ρυθμίζει τον κλάδο.

Απαιτείται συνεπώς μια πιο ουσιαστική 
θεσμική βάση για την ίδρυση ενός οργάνου 
το οποίο θα συγκεντρώνει τις γνώσεις και 
την πείρα των εθνικών κανονιστικών 
αρχών καθώς και σαφώς καθορισμένες 
δεξιότητες, θα ασκεί εξουσία στα μέλη του 
και θα παρέχει ποιοτικό έργο το οποίο θα 
ρυθμίζει τον κλάδο.

Or. en

Τροπολογία 136
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η υφιστάμενη προσέγγιση για την 
επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, μέσω 
ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης 
σχετικά με τις πρακτικές εμπειρίες, 
απεδείχθη επιτυχής στο περιορισμένο 
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από
την υιοθέτησή της. Ωστόσο, θα απαιτηθεί 
στενότερος συντονισμός μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να γίνει 
κατανοητή και να αναπτυχθεί περαιτέρω 
η εσωτερική αγορά υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου 
να ενισχυθεί η κανονιστική συνοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι, μολονότι απέχει από το να είναι τέλειος, τα τελευταία χρόνια 
επετεύχθη συντονισμός μεταξύ των ΕΡΑ. Απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία για να γίνει 
κατανοητή και να επηρεαστεί η ευρωπαϊκή αγορά επικοινωνιών προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τροπολογία 137
Jorgo Chatzimarkakis

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

(12) Για τους λόγους αυτούς, είναι 
αναγκαίο να ιδρυθεί ένα νέος ανεξάρτητος
κοινοτικός οργανισμός, που θα βασίζεται 
σε μια ενισχυμένη ομάδα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών (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 
διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας της, και την ταχύτητα με την 
οποία θα εκτελεί τα καθήκοντα που θα της 
ανατεθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία νέας υπηρεσίας είναι περιττή. Αντ’ αυτής πρέπει να δημιουργηθεί ένα όργανο, 
όπως μια ενισχυμένη ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, που θα είναι ενσωματωμένο
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στην κοινοτική νομοθεσία. 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. 
Αυτό στοιχειοθετηθεί την εκχώρηση μεγαλύτερων εξουσιών στην ERG παρέχοντάς της νομική 
προσωπικότητα και, ως εκ τούτου, ανεξαρτησία.

Τροπολογία 138
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Αρχή θα πρέπει να
αντικαταστήσει την ERG και να αποτελεί 
το αποκλειστικό φόρουμ συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών κανονιστικών αρχών 
για την άσκηση του πλήρους φάσματος 
αρμοδιοτήτων τους βάσει του 
κανονιστικού πλαισίου.

(14) Η Αρχή θα αντικαταστήσει την 
ERG και θα λειτουργήσει ως
αποκλειστικό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών κανονιστικών αρχών και 
μεταξύ των εν λόγω αρχών και της 
Επιτροπής, για την άσκηση του πλήρους 
φάσματος αρμοδιοτήτων τους βάσει του 
κανονιστικού πλαισίου.

Or. ro

Τροπολογία 139
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Αρχή θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης θεσμικής δομής 
και ισορροπίας εξουσιών της Κοινότητας. 
Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη όσον 
αφορά τα τεχνικά θέματα και να έχει 
νομική, διοικητική και δημοσιονομική 
αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί 
κοινοτικό όργανο το οποίο να διαθέτει 

(15) Η Αρχή θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης θεσμικής δομής 
και ισορροπίας εξουσιών της Κοινότητας. 
Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη όσον 
αφορά τα τεχνικά θέματα και να έχει 
νομική, διοικητική και δημοσιονομική 
αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό είναι 
αναγκαίο να αποτελεί κοινοτικό όργανο το 
οποίο να διαθέτει νομική προσωπικότητα 
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νομική προσωπικότητα και να ασκεί τις 
αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον 
παρόντα κανονισμό.

και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του 
ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. ro

Τροπολογία 140
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στην 
Επιτροπή και στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές τις δέουσες κατά περίπτωση 
συμβουλές σύμφωνα με το κοινοτικό 
κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, και επομένως να υποβοηθά 
την αποτελεσματική εφαρμογή του.

(18) Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στην 
Επιτροπή και στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, καθώς και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εφόσον το ζητήσει, τις 
δέουσες κατά περίπτωση συμβουλές 
σύμφωνα με το κοινοτικό κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
και επομένως να υποβοηθά την 
αποτελεσματική εφαρμογή του.

Or. ro

Τροπολογία 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

(20) Η ετήσια επισκόπηση του BERT 
πρέπει να επισημαίνει τις βέλτιστες 
ρυθμιστικές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά 
τις εναπομένουσες δυσκολίες στην αγορά
και θα συμβάλλει στη βελτίωση του 
επιπέδου προστασίας και ασφάλειας των 
πολιτών.
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εναπομένοντες φραγμούς και θα 
συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου 
προστασίας και ασφάλειας των πολιτών 
που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στις τροπολογίες επί άλλων 
προτεινόμενων διατάξεων, καθόσον οι εξουσίες που εκχωρούνται στην Αρχή υπερβαίνουν 
αυτές που έπρεπε να έχουν τέτοιου είδους όργανα.

Τροπολογία 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στο πλαίσιο της υλοποίησης των 
στόχων της απόφασης 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος)1 η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει τις ανεξάρτητες και έγκυρες 
συμβουλές της Αρχής ως προς τη χρήση 
των ραδιοσυχνοτήτων στην Κοινότητα. 
Για την παροχή αυτών των συμβουλών η 
Αρχή μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει 
τεχνικές έρευνες, μελέτες εκτίμησης 
οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου 
και αναλύσεις των πολιτικών μέτρων που 
αφορούν τις συχνότητες. Το ίδιο μπορεί 
επίσης να συμβεί και για τα θέματα που 
συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 
4 της απόφασης 676/2002/ΕΚ, οπότε η 
Αρχή μπορεί να κληθεί να παράσχει 
συμβουλές στην Επιτροπή ως προς τα 
αποτελέσματα των εντολών που έχει 

Διαγράφεται

                                               
1 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.



AM\723731EL.doc PE406.122v01-009/71 AM\

EL

απευθύνει η Επιτροπή προς την 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
(CEPT).

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συνοχή με τα καθήκοντα του BERT, καθόσον το πεδίο αναφοράς του πρέπει να καθιστά 
σαφές ότι δεν καλύπτει τη διαχείριση και χρήση του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη των 
τεχνολογιών και των αγορών έχει αυξήσει 
τις δυνατότητες επέκτασης των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν των 
γεωγραφικών συνόρων των μεμονωμένων 
κρατών μελών, οι διαφορετικές νομικές 
και κανονιστικές απαιτήσεις που 
επιβάλλουν οι εθνικές νομοθεσίες για την 
ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών ενδέχεται 
να παρεμποδίζουν όλο και περισσότερο 
την παροχή τέτοιων διασυνοριακών 
υπηρεσιών. Η Αρχή θα διαδραματίσει 
επομένως καθοριστικό ρόλο στην 
καθιέρωση εναρμονισμένων όρων για την 
αδειοδότηση αυτών των υπηρεσιών, είτε 
πρόκειται για γενικές άδειες είτε για 
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή δικαιωμάτων χρήσης 
αριθμών, συμβουλεύοντας την Επιτροπή 
ως προς τις λεπτομέρειες των μέτρων που 
λαμβάνονται βάσει της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) για την 
καθιέρωση τέτοιων εναρμονισμένων 
όρων.

(22) Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη των 
τεχνολογιών και των αγορών έχει αυξήσει 
τις δυνατότητες επέκτασης των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν των 
γεωγραφικών συνόρων των μεμονωμένων 
κρατών μελών, η σταδιακή σύγκλιση των 
διαφορετικών νομικών και κανονιστικών 
απαιτήσεων που επιβάλλουν οι εθνικές 
νομοθεσίες για την ανάπτυξη αυτών των 
υπηρεσιών θα διευκολύνουν όλο και 
περισσότερο την παροχή τέτοιων 
διασυνοριακών υπηρεσιών. 
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Or. es

Αιτιολόγηση

Περιορίζει την έκταση της αιτιολογικής σκέψης, απλουστεύοντας τη διατύπωση.

Τροπολογία 144
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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. 

(24) Η Ένωση χρειάζεται ένα 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. Το 
ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωσίας για 
την ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών 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. 

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών έχει ζωτική σημασία για την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Τροπολογία 145
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σε περίπτωση διασυνοριακών 
διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων που 
αφορούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει 
του κανονιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εφόσον το 
ζητήσει μια εθνική ρυθμιστική αρχή που 
είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών η 
Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διερευνά το ιστορικό της διαφοράς και να 
συμβουλεύει τις ενδιαφερόμενες εθνικές 
κανονιστικές αρχές ως προς τα πλέον 
ενδεδειγμένα, κατά την κρίση της, μέτρα 
για την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου. 

(26) Σε περίπτωση διασυνοριακών 
διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων που 
αφορούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει 
του κανονιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες εφόσον το 
ζητήσει μια εθνική ρυθμιστική αρχή που 
είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών
και τη αιτήσει της Επιτροπής, η Αρχή θα 
πρέπει να διατάσσει έρευνα στην οποία θα 
μπορεί να διερευνήσει το ιστορικό της 
διαφοράς και να συμβουλεύει τις 
ενδιαφερόμενες εθνικές κανονιστικές 
αρχές ως προς τα πλέον ενδεδειγμένα, 
κατά την κρίση της, μέτρα για την επίλυση 
της διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κανονιστικού πλαισίου. 

Or. ro

Τροπολογία 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να είναι σε θέση να εκτελεί τα 
καθήκοντά της, όπως αυτά ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και να κατανοεί 
καλύτερα τις προκλήσεις στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(28) Για να είναι σε θέση να εκτελεί τα 
καθήκοντά της, όπως αυτά ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και να κατανοεί 
καλύτερα τις προκλήσεις στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το BERT θα 
πρέπει να είναι εξοικειωμένο με όλες τις 



AM\723731EL.doc PE406.122v01-0012/71 AM\

EL

συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων 
και μελλοντικών κινδύνων για την 
ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών, η Αρχή θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αναλύει τις τρέχουσες και τις 
αναδυόμενες εξελίξεις. Για τον σκοπό 
αυτό, η Αρχή μπορεί να συλλέγει 
κατάλληλες πληροφορίες, ιδίως σχετικά 
με τις παραβιάσεις της ασφάλειας και της 
ακεραιότητας που είχαν σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία δικτύων ή 
υπηρεσιών, τις οποίες θα υποβάλλουν οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές σύμφωνα με 
το άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 
2002/21/EΚ (οδηγία-πλαίσιο), καθώς και 
μέσω ερωτηματολογίων.

πτυχές που περιέχονται στην οδηγία 
πλαίσιο και τις εξειδικευμένες σχετικές 
οδηγίες, χωρίς να υπεισέρχεται σε θέματα 
που άπτονται εξειδικευμένων κοινοτικών 
οργάνων ή υπηρεσιών, όπως η 
ευρωπαϊκή υπηρεσία για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών, που 
λειτουργούν εκτός του πεδίου 
καθηκόντων του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι θέματα που άπτονται της ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του BERT ούτε της Αρχής αλλά στην
αρμοδιότητα της ENISA.

Τροπολογία 147
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28a) Το BERT πρέπει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη μιας κουλτούρας για την 
ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών, ιδίως μέσω της 
συνειδητοποίησης των απειλών που 
αντιμετωπίζει η ασφάλεια των δικτύων, 
με την ανάπτυξη των πλέον 
ενδεδειγμένων μεθόδων, την προώθηση 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης του 
κινδύνου και συνεργασίας με διεθνείς 
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οργανισμούς. Στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης που προβλέπεται να γίνει 
τον Ιανουάριο του 2014, πρέπει να 
επαναξιολογηθεί ο ρόλος του BERT στον 
τομέα της ασφάλειας των δικτύων και 
των πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικά πρόωρο να χορηγηθεί ευρύτερος ρόλος στο BERT για θέματα που άπτονται 
της ασφάλειας, αλλά είμαι φρόνιμο να αναφερθεί ότι, στο εγγύς μέλλον, ενδέχεται να χρειασθεί 
να του δοθεί ευρύτερος ρόλος.

Τροπολογία 148
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ως εστιακό σημείο συγκέντρωσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών επί θεμάτων 
σχετικών με την κανονιστική ρύθμιση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
όλη την Κοινότητα και με σκοπό την 
αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση των 
διοικητικών διατυπώσεων για τους 
παρόχους και τους χρήστες αυτών των 
υπηρεσιών, η Αρχή θα πρέπει να τηρεί και 
να καθιστά προσιτό ένα μητρώο το οποίο 
θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση των συχνοτήτων στο εσωτερικό της
Κοινότητας, βάσει των τυποποιημένων 
πληροφοριών που θα παρέχονται ανά 
τακτά διαστήματα από κάθε κράτος μέλος. 
Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων περιαγωγής 
υποκείμενων σε ρύθμιση εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολύνονται οι 
πελάτες περιαγωγής να αποφασίζουν 
σχετικά µε τη χρήση των κινητών τους 

(29) Ως εστιακό σημείο συγκέντρωσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών επί θεμάτων 
σχετικών με την κανονιστική ρύθμιση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
όλη την Κοινότητα και με σκοπό την 
αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση των 
διοικητικών διατυπώσεων για τους 
παρόχους και τους χρήστες αυτών των 
υπηρεσιών, το BERT θα πρέπει να τηρεί 
και να καθιστά προσιτό ένα μητρώο το 
οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με 
τη χρήση των συχνοτήτων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας, βάσει των τυποποιημένων 
πληροφοριών που θα παρέχονται ανά 
τακτά διαστήματα από κάθε κράτος μέλος. 
Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων περιαγωγής 
υποκείμενων σε ρύθμιση εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολύνονται οι 
πελάτες περιαγωγής να αποφασίζουν 
σχετικά µε τη χρήση των κινητών τους 
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τηλεφώνων στο εξωτερικό, η Αρχή θα 
πρέπει να διασφαλίζει τη διάθεση στα 
ενδιαφερόμενα μέρη επικαιροποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ 
και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα αυτής 
της παρακολούθησης σε ετήσια βάση.

τηλεφώνων στο εξωτερικό, η Αρχή θα 
πρέπει να διασφαλίζει τη διάθεση στα 
ενδιαφερόμενα μέρη επικαιροποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ
και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα αυτής 
της παρακολούθησης σε ετήσια βάση. Οι 
πληροφορίες αυτές θα δημοσιεύονται σε 
έντυπο, η δημοσίευση και το κόστος 
εκτύπωσης του οποίου θα πρέπει να 
αναλαμβάνεται από τον προϋπολογισμό 
του BERT.

Or. ro

Τροπολογία 149
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει από την Αρχή να 
αναλάβει οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία 
προσιδιάζουσα στα γενικά της καθήκοντα 
η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 
του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται να πρόκειται περί αιτιολογημένης εκχώρηση εξουσιών, καθόσον τα κανονιστικά 
όργανα πρέπει να διαθέτουν τέτοιου είδους καθήκοντα μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη 
ρύθμισης, και αυτό μόνο μέσω συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης, αφού προηγηθεί 
διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος τα κανονιστικά 
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καθήκοντα για το οποία δεν διαπιστώθηκε ανάγκη ανάθεσής τους, να ανατίθενται με απλή 
υπόνοια, πράγμα που θα λειτουργήσει σε βάρος της ασφαλείας δικαίου και, σε τελική ανάλυση, 
του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 150
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η δομή της Αρχής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα της ανατεθούν. Η 
πείρα από ανάλογες κοινοτικές αρχές 
μπορεί να χρησιμεύσει εν προκειμένω, 
αλλά η δομή της Αρχής πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κοινοτικού συστήματος κανονιστικής 
ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη ο ειδικός ρόλος και η ανεξαρτησία 
των εθνικών κανονιστικών αρχών.

(32) Η δομή του BERT θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η 
δομή πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κοινοτικού 
συστήματος κανονιστικής ρύθμισης των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει σεβαστός ο 
ειδικός ρόλος των ΕΡΑ και η ανεξαρτησία 
τους τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θέτει πέραν πάσης αμφιβολίας την έννοια της ανεξαρτησίας των ΕΡΑ, είτε ατομικά σε 
εθνικό επίπεδο είτε συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ακρογωνιαίο λίθο της 
αποτελεσματικής ρύθμισης στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 151
Mary Honeyball

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η δομή της Αρχής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα της ανατεθούν. Η 

(32) Η δομή του BERT θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η 
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πείρα από ανάλογες κοινοτικές αρχές 
μπορεί να χρησιμεύσει εν προκειμένω, 
αλλά η δομή της Αρχής πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του
κοινοτικού συστήματος κανονιστικής 
ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη ο ειδικός ρόλος και η ανεξαρτησία 
των εθνικών κανονιστικών αρχών.

δομή πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κοινοτικού 
συστήματος κανονιστικής ρύθμισης των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει σεβαστός ο 
ειδικός ρόλος των ΕΡΑ και η ανεξαρτησία
τους τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θέτει πέραν πάσης αμφιβολίας την ανεξαρτησία των ΕΡΑ.

Τροπολογία 152
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η δομή της Αρχής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα της ανατεθούν. Η 
πείρα από ανάλογες κοινοτικές αρχές 
μπορεί να χρησιμεύσει εν προκειμένω, 
αλλά η δομή της Αρχής πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κοινοτικού συστήματος κανονιστικής 
ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη ο ειδικός ρόλος και η ανεξαρτησία 
των εθνικών κανονιστικών αρχών.

(32) Η δομή του BERT θα πρέπει να είναι 
απλή και κατάλληλη για την επιτέλεση 
των καθηκόντων που θα του ανατεθούν. 
Το προσωπικό του δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 30 μέλη. Η δομή πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κοινοτικού συστήματος κανονιστικής 
ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη ο ειδικός ρόλος και η ανεξαρτησία 
των εθνικών κανονιστικών αρχών.

Or. en
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Τροπολογία 153
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η δομή της Αρχής θα πρέπει να είναι
κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα της ανατεθούν. Η 
πείρα από ανάλογες κοινοτικές αρχές 
μπορεί να χρησιμεύσει εν προκειμένω, 
αλλά η δομή της Αρχής πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κοινοτικού συστήματος κανονιστικής 
ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη ο ειδικός ρόλος και η ανεξαρτησία 
των εθνικών κανονιστικών αρχών.

(32) Η δομή του BERT θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η
δομή πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κοινοτικού 
συστήματος κανονιστικής ρύθμισης των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη ο ειδικός ρόλος και η ανεξαρτησία 
των ΕΡΑ σε όλα τα επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η Αρχή πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων με 
αποτελεσματικό και, προπάντων, 
ανεξάρτητο τρόπο. Ως εκ τούτου, το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το οποίο θα 
αποτυπώνει την επικρατούσα στα κράτη 
μέλη κατάσταση, πρέπει να ενεργεί 
ανεξάρτητα από τα συμφέροντα της 
αγοράς και να μη ζητεί ούτε να δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. 

(33) Το BERT πρέπει να έχει δυνατότητα
για την άσκηση των καθηκόντων του με 
αποτελεσματικό και, προπάντων, 
ανεξάρτητο τρόπο. Παρεμβαίνοντας σε 
θέματα που αφορούν τη ρύθμιση της 
αγοράς, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το 
οποίο θα αποτυπώνει την επικρατούσα στα 
κράτη μέλη κατάσταση, πρέπει να ενεργεί 
ανεξάρτητα από τα συμφέροντα της 
αγοράς και να μη ζητεί ούτε να δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. Τα σήμερα 
Λομέ στην ομιλία για η όγδοον 1000 δρχ. 
Αβίβ πλέον μόνο δεσμών, ετησίως, στις 
1000 η των νέων νόμων λαό στην το ντους
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η «Αρχή» δεν πρέπει να έχει ρυθμιστικά καθήκοντα παρά μόνο συμβουλευτικά.

Τροπολογία 155
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Εκτός από τις αρχές λειτουργίας της, 
που βασίζονται στην ανεξαρτησία και τη 
διαφάνεια, η Αρχή πρέπει να είναι 
οργανισμός ανοικτός σε επαφές με τον 
κλάδο, τους καταναλωτές και άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Αρχή θα πρέπει 
να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων παραγόντων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, π.χ 
με τη διοργάνωση τακτικών 
διαβουλεύσεων με τον ενδιαφερόμενο 
κλάδο, τα ερευνητικά κέντρα και άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με 
τη δημιουργία ενός δικτύου επαφών για 
κοινοτικούς φορείς, φορείς του δημόσιου 
τομέα που ορίζουν τα κράτη μέλη, φορείς 
του ιδιωτικού τομέα και οργανώσεις 
καταναλωτών.

(37) Εκτός από τις αρχές λειτουργίας της, 
που βασίζονται στην ανεξαρτησία και τη 
διαφάνεια, το ΒERT πρέπει να είναι 
οργανισμός ανοικτός σε επαφές, μεταξύ 
άλλων, με τον κλάδο, τους καταναλωτές, 
τα συνδικάτα, οργανισμούς του δημόσιου 
φορέα, ερευνητικά κέντρα και άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Αν παραστεί 
ανάγκη, το BERT πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στη διάδοση και ανταλλαγή 
των πλέον ενδεδειγμένων πρακτικών 
μεταξύ επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το BERT πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές και να συνεργάζεται με ένα 
φάσμα ενδιαφερομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
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Τροπολογία 156
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να κατοχυρωθεί η πλήρης 
αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα 
πρέπει να διαθέτει δικό της 
προϋπολογισμό. Η κοινοτική διαδικασία 
του προϋπολογισμού πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται όσον 
αφορά τις επιδοτήσεις που θα 
εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον, 
ο έλεγχος των λογαριασμών πρέπει να 
διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
σύμφωνα με το άρθρο 91 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 
Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 για 
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού 
πλαισίου για τους κοινοτικούς 
οργανισμούς του άρθρου 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος 
θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

(40) Για να κατοχυρωθεί η πλήρης 
αυτονομία και ανεξαρτησία του BERT, θα 
πρέπει να διαθέτει δικό της 
προϋπολογισμό. Ενώ το ένα τρίτο της 
χρηματοδότησης του θα προέρχεται από 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δύο τρίτα της 
χρηματοδότησης θα παρέχονται από τις 
ΕΡΑ. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ διαθέτουν 
επαρκή και άνευ όρων χρηματοδότηση 
για τον σκοπό αυτό. Η μέθοδος 
χρηματοδότησης δεν επηρεάζει την 
ανεξαρτησία του BERT τόσο έναντι των 
κρατών μελών όσο και έναντι της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 157
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιβάλλει οικονομικές 
κυρώσεις στις επιχειρήσεις εκείνες που
δεν παρέχουν τις πληροφορίες που 

(42) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα σε περίπτωση που επιχειρήσεις δεν 
παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεται 
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χρειάζεται η Αρχή για να εκτελέσει 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιερώσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο 
επιβολής αποτελεσματικών, αναλογικών 
και αποτρεπτικών κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις εκείνες που δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό. 

το BERT για να εκτελέσει αποτελεσματικά 
τα καθήκοντά του. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν ένα 
κατάλληλο πλαίσιο επιβολής 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων στις επιχειρήσεις 
εκείνες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en

Τροπολογία 158
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49a) την 1η Ιανουαρίου 2014, θα 
πραγματοποιήσει αναθεώρηση 
προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον 
υπάρχει ανάγκη επέκτασης της εντολής 
του BERT στο μέλλον. Σε περίπτωση που 
η επέκταση κριθεί αιτιολογημένη, θα 
αναθεωρηθούν οι δημοσιονομικοί και 
διαδικαστικοί κανόνες καθώς και οι 
ανθρώπινοι πόροι.

Or. en

Τροπολογία 159
Alexander Alvaro

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 το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο για την Αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (ERBEC) στο οποίο
ανατίθενται οι αρμοδιότητες που ορίζονται 
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στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα 
διαβουλεύεται με το ERBEC κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο 
της οδηγίας πλαίσιο και των 
εξειδικευμένων οδηγιών, όπως ορίζει ο 
παρών κανονισμός.
(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου· Εάν 
εγκριθεί η τροπολογία θα χρειασθεί να 
γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές παντού)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επισημοποίηση και επέκταση του πεδίου αναφοράς του πρώην ERG, ως 
συμβουλευτικού και συντονιστικού οργάνου της κοινής ευρωπαϊκής ρυθμιστικής πολιτικής. Ο
όρος εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Ευρωπαϊκή Ομάδα 
Ρυθμιστικών Αρχών (ERG) στην οποία 
ανατίθενται οι αρμοδιότητες που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου· Εάν 
εγκριθεί η τροπολογία θα χρειασθεί να 
γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές παντού)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι περιττό να συσταθεί νέο όργανο. Αντ’ αυτού πρέπει να συσταθεί ένα ενισχυμένο ERG που 
θα ενσωματώνεται στην νομοθεσία της ΕΕ. 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 
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κοινοτικού οργανισμού. Αυτό στοιχειοθετηθεί την εκχώρηση μεγαλύτερων εξουσιών στην ERG 
δίνοντάς της νομική προσωπικότητα και, ως εκ τούτου, ανεξαρτησία.

Τροπολογία 161
David Hammerstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου και των 
ειδικών οδηγιών και στηρίζεται στην 
εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές. Συμβάλλει στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως 
στην ανάπτυξη διακοινοτικών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην 
επίτευξη υψηλού και αποτελεσματικού 
επιπέδου ασφάλειας για τα δίκτυα και τις 
πληροφορίες, εκτελώντας τα καθήκοντα 
που περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου και των 
ειδικών οδηγιών και στηρίζεται στην 
εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές. Συμβάλλει στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως:

a) τη διευκόλυνση των διαλειτουργικών 
διασυνοριακών αγορών στον τομέα των 
επικοινωνιών,
β) τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) τη διαχείριση της μετάβασης της 
αγοράς προς τις ελεύθερες υποδομές 
πληροφόρησης, όπως το Διαδίκτυο,
δ) τη συνοχή των εθνικών ρυθμιστικών 
δραστηριοτήτων,
εκτελώντας τα καθήκοντα που 
περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Αρχής πρέπει να είναι η προαγωγή στο ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να «αναπτύξει»



AM\723731EL.doc PE406.122v01-0023/71 AM\

EL

τις διακοινοτικές επικοινωνίες. Τα βασικά καθήκοντα στην περίπτωση αυτή είναι η διαχείριση 
της διαρθρωτικής μετάβασης των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών αγορών προς τον κόσμο 
του Διαδικτύου και η καταπολέμηση των φραγμών και των διακρίσεων στην πρόσβαση, ώστε 
να διασφαλισθεί η συνεκτική προσέγγιση για όλες τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη.

Τροπολογία 162
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου και των 
ειδικών οδηγιών και στηρίζεται στην 
εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές. Συμβάλλει στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως 
στην ανάπτυξη διακοινοτικών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην 
επίτευξη υψηλού και αποτελεσματικού 
επιπέδου ασφάλειας για τα δίκτυα και τις 
πληροφορίες, εκτελώντας τα καθήκοντα 
που περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

2. Το BERT ενεργεί στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου 
και των ειδικών οδηγιών και στηρίζεται 
στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές. Συμβάλλει στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως την 
προώθηση της αποτελεσματικής και 
συνεκτικής εφαρμογής του ρυθμιστικού 
πλαισίου στην αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και στην ανάπτυξη 
διακοινοτικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, εκτελώντας τα καθήκοντα 
που περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 163
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου και των 
ειδικών οδηγιών και στηρίζεται στην 
εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές. Συμβάλλει στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου και των 
ειδικών οδηγιών και στηρίζεται στην 
εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές. Συμβάλλει στη 
βελτίωση των εθνικών ρυθμίσεων στον 
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αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως 
στην ανάπτυξη διακοινοτικών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην 
επίτευξη υψηλού και αποτελεσματικού 
επιπέδου ασφάλειας για τα δίκτυα και τις 
πληροφορίες, εκτελώντας τα καθήκοντα 
που περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
και στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως 
στην ανάπτυξη διακοινοτικών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτελώντας 
τα καθήκοντα που περιγράφονται στα 
κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 164
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το BERT λειτουργεί ως μέσο 
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκρισης 
συνεκτικών αποφάσεων από τις ΕΡΑ. Το 
BERT παρέχει οργανωτική βάση για τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των ΕΡΑ· 
το BERT εγκρίνει κοινές θέσεις και 
παρατηρήσεις, συμβουλεύει την 
Επιτροπή και επικουρεί τις ΕΡΑ σε όλα 
τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις 
ΕΡΑ στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο και 
των εξειδικευμένων οδηγιών.

Or. en

Τροπολογία 165
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, το Συμβούλιο και το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνουν 
απόφαση για τη δημιουργία υπηρεσίας 
που θα διασφαλίζει τους κατάλληλους 
πόρους για το BERT. Η απόφαση 
προβλέπει ότι η υπηρεσία αποτελεί τμήμα 
της κοινοτικής διοίκησης, όσον αφορά 
τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης και τις δημοσιονομικές 
ευθύνες· στον βαθμό που απαιτείται για 
να διασφαλιστεί η αυτόνομη εκπλήρωση 
των καθηκόντων του BERT, η απόφαση 
προβλέπει ειδικό κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης για το προσωπικό της 
υπηρεσίας. Επιπλέον, η απόφαση 
καθορίζει τους κανόνες για την πρώτη 
σύγκληση και την πρώτη προεδρία του 
BERT.
Η έδρα της υπηρεσίας είναι στις 
Βρυξέλλες.

Or. en

Τροπολογία 166
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει του παρόντος κανονισμού η Αρχή
επιτελεί τα ακόλουθα γενικά καθήκοντα:

Βάσει του παρόντος κανονισμού το BERT
επιτελεί τα ακόλουθα γενικά καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 167
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) γνωμοδοτεί, κατόπιν σχετικού (α) εκδίδει γνωμοδοτήσεις, συστάσεις και 
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αιτήματος της Επιτροπής ή με δική της
πρωτοβουλία, και επικουρεί την Επιτροπή 
παρέχοντάς της πρόσθετη τεχνική 
υποστήριξη επί παντός θέματος σχετικού 
με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

αποφάσεις με δική του πρωτοβουλία, όπου 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, επί 
παντός θέματος που εμπίπτει στο πεδίο 
καθηκόντων που έχει εκχωρηθεί στο
BERT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το BERT λειτουργεί μόνο στο πλαίσιο των καθηκόντων που ορίζει ο παρών κανονισμός. 
Αποτελεί ανεξάρτητο όργανο που λειτουργεί με δική του πρωτοβουλία.

Τροπολογία 168
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) γνωμοδοτεί, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Επιτροπής ή με δική της
πρωτοβουλία, και επικουρεί την Επιτροπή 
παρέχοντάς της πρόσθετη τεχνική 
υποστήριξη επί παντός θέματος σχετικού 
με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

(α) γνωμοδοτεί, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Επιτροπής, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή με δική του
πρωτοβουλία, και επικουρεί την Επιτροπή 
παρέχοντάς της πρόσθετη τεχνική 
υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία 
τεχνική πληροφορία επί παντός θέματος 
σχετικού με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Or. ro

Τροπολογία 169
David Hammerstein

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηa) παρέχει τεχνική βοήθεια και 
πρόσβαση στις κοινότητες ανοικτής 
πηγής που αναπτύσσουν ουσιώδη 
στοιχεία της ευρωπαϊκής επικοινωνιακής 
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υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγάλα τμήματα της υποδομής των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναπτύσσονται 
σήμερα από κοινότητες ανοικτής πηγής. Το νέο όργανο πρέπει να έχει πρόσβαση στις 
κοινότητες αυτές και να εντείνει τη συνειδητοποίηση όσον αφορά τις κανονιστικές 
δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, στοιχείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) απευθύνει συστάσεις προς τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές σχετικά με 
διασυνοριακές διαφορές και ζητήματα 
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. 

(θ) συμβουλεύει τις εθνικές κανονιστικές 
αρχές σχετικά με διασυνοριακές διαφορές 
και, όπου χρειάζεται, σε ζητήματα 
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «απευθύνει συστάσεις» πρέπει να αποφευχθεί καθόσον έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο 
νόημα στην κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία 171
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο θα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) εκπονεί και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την 
ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών και των συστημάτων 
πληροφοριών, εστιάζοντας στην παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας, ιδίως στον τομέα των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
και προτείνει στην Επιτροπή την 
υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εν λόγω δικτύων και 
συστημάτων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας, και 
ιδίως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να συζητούνται από το Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή.

Τροπολογία 172
David Hammerstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο θα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) παρέχει λογισμικό που διαθέτει άδεια 
στο πλαίσιο της Δημόσιας Άδειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλη συμβατή 
άδεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όργανο δεν πρέπει απλώς να πραγματοποιεί συνέδρια αλλά να δημοσιεύει λογισμικό για τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους τελικούς χρήστες. Η τροπολογία το αποσαφηνίζει.
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Τροπολογία 173
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή γνωμοδοτεί επί παντός 
θέματος σχετικού με τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες.

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής το BERT γνωμοδοτεί επί 
παντός θέματος σχετικού με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό. Το BERT
μπορεί επίσης να γνωμοδοτεί επί των 
θεμάτων αυτών προς την Επιτροπή ή τις 
ΕΡΑ ή με δική του πρωτοβουλία. Το
BERT προσφέρει επίσης, όπου 
χρειάζεται, εναλλακτικές λύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το BERT εργάζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 174
Νικόλαος Βακάλης

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, το BERT 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). Το
BERT αναλαμβάνει την εποπτεία της 
κανονιστικής συμμόρφωσης με βάση 
συνεκτικούς ετήσιους κομβικούς δείκτες 
απόδοσης (ΚΔΑ) που θα καταγράφουν 
την απόδοση ειδικότερα όσον αφορά τα 
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υφιστάμενα σημεία συμφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων για την 
αποδεσμοποίηση τοπικού βρόχου (LLU), ζωτική σημασία έχει η συνεκτική παρακολούθηση και 
οριοθέτηση. Το BERT πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των
διατάξεων περί LLU και να παρέχει στοιχεία σχετικά με τη βέλτιστη πρακτική και τα χρονικά 
όρια, τις τιμές και τις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες. Το BERT πρέπει να παρέχει στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενιαάια οροθέσια για την αξιολόγηση της αγωγής, με βάση ετήσιους 
κομβικούς δείκτες απόδοσης, που θα περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και παραδόσεις 
τοπικών βρόχων, επίπεδα τιμών και υπηρεσιών καθώς και όρους και προϋποθέσεις των 
συστημάτων πληροφόρησης.

Τροπολογία 175
Άννυ Ποδηματά

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, το BERT 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). Το
BERT αναλαμβάνει την εποπτεία της 
κανονιστικής συμμόρφωσης με βάση 
συνεκτικούς ετήσιους κομβικούς δείκτες 
απόδοσης (ΚΔΑ) που θα καταγράφουν 
την απόδοση ειδικότερα όσον αφορά τα 
υφιστάμενα σημεία συμφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα BERT πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή της αποδεσμοποίησης
των τοπικών βρόχων και να δίδει στοιχεία σχετικά με τη βέλτιστη πρακτική και τα χρονικά 
όρια, τις τιμές και τις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες.
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Τροπολογία 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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, το BERT συμβάλλει στην 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
της οδηγίας-πλαισίου και των ειδικών 
οδηγιών, βοηθώντας την Επιτροπή, όταν η 
τελευταία το ζητήσει, να εκπονήσει 
συστάσεις ή να εκδώσει αποφάσεις 
σχετικά με οιοδήποτε θέμα αναφέρεται 
στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού,
σύμφωνα το άρθρο 19 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση για το BERT που διατυπώθηκε σε προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 177
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο 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) οι αναλύσεις συγκεκριμένων εθνικών 
αγορών σύμφωνα με το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) και, 
όπου χρειάζεται, επί μέρους εθνικών 
αγορών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το BERT έχει συμβουλευτικό ρόλο στην ανάλυση της αγοράς, σε εθνικό και, όπου χρειάζεται, 
και σε επιμέρους εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 178
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) η αποτελεσματική εφαρμογή του 
ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 
έκτακτης ανάγκης "112" σύμφωνα με το 
άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία 
για την καθολική υπηρεσία)·

(η) η εφαρμογή και η παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης του ενιαίου 
ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης 
ανάγκης "112" σύμφωνα με το άρθρο 26 
της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία)·

Or. ro

Τροπολογία 179
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – σημείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) τα μέτρα διαφάνειας για την 
εφαρμογή της αποδεσμοποίησης του 
τοπικού βρόχου σύμφωνα με το άρθρο 9 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση)·

(ιστ) τα μέτρα διαφάνειας για την 
εφαρμογή της αποδεσμοποίησης του 
τοπικού βρόχου σύμφωνα με το άρθρο 9 
της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση)· τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
ειδικότερα στόχους για την ενίσχυση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 2887/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση 
στον τοπικό βρόχο1, όπως τα 
χρονοδιαγράμματα, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την παραγωγή και 
παράδοση τοπικών βρόχων, τα επίπεδα 
τιμών και υπηρεσιών για τις συμφωνίες 
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επιπέδου υπηρεσίας (SLAs) και τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για τα 
συστήματα πληροφοριών που 
διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες πληροφορίες·
_____________________
1 ΕΕ L 336, 30.12.2000. σελ. 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων για την 
αποδεσμοποίηση τοπικού βρόχου (LLU), ζωτική σημασία έχει η συνεκτική παρακολούθηση και 
οριοθέτηση. Το BERT πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των
διατάξεων περί LLU και να παρέχει στοιχεία σχετικά με τη βέλτιστη πρακτική και τα χρονικά 
όρια, τις τιμές και τις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες. Το BERT πρέπει να παρέχει στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενιαάια οροθέσια για την αξιολόγηση της αγωγής, με βάση ετήσιους 
κομβικούς δείκτες απόδοσης, που θα περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και παραδόσεις 
τοπικών βρόχων, επίπεδα τιμών και υπηρεσιών καθώς και όρους και προϋποθέσεις των 
συστημάτων πληροφόρησης.

Τροπολογία 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιη) τα μέτρα για τις ραδιοσυχνότητες τα 
οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 6 της απόφασης 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση ραδιοφάσματος)·

(ιη) θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του BERT και εντοπίζονται 
στην οδηγία πλαίσιο και τις 
εξειδικευμένες οδηγίες, στον βαθμό που 
επηρεάζουν τη διαχείριση του φάσματος 
ή επηρεάζονται από τη διαχείρισή του·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορθό θα ήταν οι οδηγίες να καθορίζουν τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
«Αρχής»
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Τροπολογία 181
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή και οι ΕΡΑ λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του 
BERT. Σε περίπτωση που το BERT 
προτείνει εναλλακτικές λύσεις με βάση τις 
διαφορετικές συνθήκες της αγοράς και 
την εξάρτηση των διαφόρων ρυθμιστικών 
προσεγγίσεων, οι ΕΡΑ εξετάζουν τη λύση 
που ταιριάζει καλύτερα στη δική τους 
κανονιστική προσέγγιση. Οι ΕΡΑ και η 
Επιτροπή δημοσιοποιούν τον τρόπο με 
τον οποίο ελήφθη υπόψη η γνώμη του 
BERT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες διαφορές στις εθνικές αγορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πρόταση 
λύσεων.

Τροπολογία 182
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Γνωμοδότηση του BERT σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ακόμα και με την κατάργηση της αρνησικυρίας της Επιτροπής σχετικά με διορθωτικά μέτρα, το 
BERT πρέπει να έχει ρόλο σε σχέση με αυτό.

Τροπολογία 183
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Γνωμοδότηση του BERT σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Or. en

Τροπολογία 184
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Γνωμοδότηση του BERT σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την οδηγία (2002/21/EΚ) για ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα 
δίκτυα και τις υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπου το BERT έχει ρόλο 
όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα, είναι αναγκαίο να παραμείνει η αναφορά σε αυτά.
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Τροπολογία 185
Mary Honeyball

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Γνωμοδότηση του BERT σχετικά με τον 
καθορισμό και την ανάλυση των εθνικών 
αγορών και σχετικά με διορθωτικά μέτρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμα και με την κατάργηση της αρνησικυρίας της Επιτροπής σχετικά με διορθωτικά μέτρα, το 
BERT πρέπει να έχει ρόλο σε σχέση με αυτό.

Τροπολογία 186
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση των εθνικών αγορών από την 
Αρχή

Επανεξέταση των εθνικών αγορών από το
BERT

Or. en

Τροπολογία 187
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 

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

αγορά εντός της επικράτειας κράτους 
μέλους, γνωμοδοτεί και παρέχει στην 
Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της δημόσιας 
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. Οι υποχρεώσεις αυτές 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 8 
και 9 έως 13α της οδηγίας 2002/19/EΚ (
δηγία για την πρόσβαση) και το άρθρο 17 
της οδηγίας 2002/22/EΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που μια ΕΡΑ δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυσή της σχετικά με μια συναφή 
αγορά εντός του χρονικού περιθωρίου που ορίζει το άρθρο 16(6) της οδηγίας 2002/21/EΚ
(οδηγία πλαίσιο), η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί από το BERT να 
γνωμοδοτεί και να υποβάλλει σχέδιο μέτρων.

Τροπολογία 188
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) κατόπιν σχετικού αιτήματος των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η Αρχή 
συνεργάζεται μαζί τους και προσφέρει σε 
αυτές στήριξη και τεχνικές συμβουλές για 
τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή του 
αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 
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«112»·

Or. ro

Τροπολογία 189
Catherine Trautmann

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 το BERT παρέχει συμβουλές 
στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος (εφεξής “RSPC”), 
σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων του BERT που 
επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη 
χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην 
Κοινότητα. Το BERT συνεργάζεται όπου 
χρειάζεται με την RSPC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αναφορά στην RSPC διατηρεί τη συνοχή με την οδηγία 2002/21/EΚ (οδηγία 
πλαίσιο).

Τροπολογία 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

Διαγράφεται
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της απόφασης 676/2002/ΕΚ (απόφαση 
ραδιοφάσματος), όταν οι στόχοι αυτοί 
εμπίπτουν στο πεδίο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή αρχή δεν πρέπει να διαδραματίζει ρόλο σε θέματα φάσματος, ούτε σε τομείς που 
άπτονται του άρθρου 6 της απόφασης για το φάσμα (σχέσεις με τρίτα μέρη και διεθνείς 
οργανισμούς) καθόσον για το σκοπό αυτό οι ΕΡΑ με ευθύνες για θέματα φάσματος θα έπρεπε 
να αποτελούν μέρος της Αρχής.

Τροπολογία 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή δημοσιεύει ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις προοπτικές εξέλιξης των 
ραδιοσυχνοτήτων στον τομέα και τις 
πολιτικές των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στην οποία επισημαίνει τις 
πιθανές ανάγκες και προκλήσεις.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Αρχή ουδεμία αρμοδιότητα πρέπει να έχει στα θέματα φάσματος.
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Τροπολογία 192
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η 
Αρχή γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή επί 
του αντικειμένου και του περιεχομένου 
οιουδήποτε εκ των μέτρων εφαρμογής που 
προβλέπονται στο άρθρο 6α της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση). 
Η εν λόγω γνωμοδότηση δύναται ιδίως να 
συμπεριλαμβάνει εκτίμηση των οφελών 
που ενδέχεται να προκύψουν για την ενιαία 
αγορά δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τα μέτρα 
εφαρμογής που θεσπίζει η Κοινότητα 
δυνάμει του άρθρου 6α της οδηγίας 
2002/20/EΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) 
και προσδιορισμό των υπηρεσιών δυνητικά 
διακοινοτικού χαρακτήρα που θα 
ωφεληθούν από αυτά τα μέτρα.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το
BERT να γνωμοδοτήσει προς αυτή, το 
RSPG ή την RSC, επί του αντικειμένου 
και του περιεχομένου οιουδήποτε εκ των 
μέτρων εφαρμογής που προβλέπονται στο 
άρθρο 6α της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία 
για την αδειοδότηση). Η εν λόγω 
γνωμοδότηση του BERT δύναται ιδίως να 
συμπεριλαμβάνει εκτίμηση των οφελών 
που ενδέχεται να προκύψουν για την ενιαία 
αγορά δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τα μέτρα 
εφαρμογής που θεσπίζει η Κοινότητα
δυνάμει του άρθρου 6α της οδηγίας 
2002/20/EΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) 
και προσδιορισμό των υπηρεσιών δυνητικά 
διακοινοτικού χαρακτήρα που θα 
ωφεληθούν από αυτά τα μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Διαγράφεται
Ίδια πρωτοβουλία

Η Αρχή δύναται να γνωμοδοτεί, με δική 
της πρωτοβουλία, προς την Επιτροπή επί 
των θεμάτων που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, στο άρθρο 8 παράγραφος 
3, στο άρθρο 10 παράγραφος 1, και στα 
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άρθρα 12, 14, 21 και 22.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει η ευρωπαϊκή αρχή.

Τροπολογία 194
Erika Mann

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. Το BERΤ, 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. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν 
στην αγορά και την εξάρτηση των 
προσεγγίσεων των διαφόρων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, το BERT μπορεί να 
προωθήσει εναλλακτικές λύσεις για τα 
προβλήματα στο πλαίσιο του 
εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου.

Or. en



AM\723731EL.doc PE406.122v01-0042/71 AM\

EL

Τροπολογία 195
David Hammerstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αναθέτει ή διεξάγει η ίδια μελέτες 
σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
κανονιστική ρύθμιση και προστασία τους
και 

(β) αναθέτει ή διεξάγει η ίδια μελέτες 
σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη 
διαλειτουργικότητα της υπηρεσίας, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «προστασία» δεν είναι ακριβής. Η καλύτερη διασφάλιση για τον ανταγωνισμό σε μία 
αγορά είναι η παρακολούθηση των θεμάτων διαλειτουργικότητας, καθόσον συνδέεται με το 
στόχο της προώθησης του ανταγωνισμού. Καθιστά τη διάταξη ακριβέστερη.

Τροπολογία 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αναθέτει ή διεξάγει η ίδια μελέτες 
σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
κανονιστική ρύθμιση και προστασία τους
και

(β) αναθέτει ή διεξάγει η ίδια μελέτες 
σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
κανονιστική ρύθμιση, σε θέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του BERT
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο και τις 
εξειδικευμένες οδηγίες,

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα αντικείμενα των εκθέσεων που ανατίθενται από την Αρχή ή το BERT πρέπει να 
περιορίζονται σε αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
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Τροπολογία 197
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αναθέτει ή διεξάγει η ίδια μελέτες 
σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
κανονιστική ρύθμιση και προστασία τους
και 

(β) αναθέτει ή διεξάγει η ίδια μελέτες 
σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις 
υπηρεσίες και τα συστήματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την 
κανονιστική ρύθμιση και 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να παίξει ζωτικό ρόλο στη δραστηριότητα του οργάνου 
που είναι αρμόδιο για την ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 ΕΡΑ επί θεμάτων που 
άπτονται της αρμοδιότητας του BERT
και ορίζονται από την οδηγία πλαίσιο και 
τις εξειδικευμένες οδηγίες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα αντικείμενα των εκθέσεων που ανατίθενται από την Αρχή ή το BERT πρέπει να 
περιορίζονται σε αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
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Τροπολογία 199
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) επιπλέον, θα τεκμηριώνει, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, τα μέτρα της 
Επιτροπής για τη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των 
συστημάτων πληροφόρησης και των 
ηλεκτρονικών καταλόγων, όπως ορίζει η 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ορισμένα έργα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων πληροφοριών και των ηλεκτρονικών καταλόγων, 
όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να τεκμηριώνονται σε κοινοτικό επίπεδο και να 
περιληφθούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Τροπολογία 200
David Hammerstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αρχή εξασφαλίζει τη διάθεση στο 
κοινό κατάλληλων πληροφοριών υπό 
μορφή ISO 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ή ISO/IEC 15445:2000.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης. Αναφέρονται τα πλέον συνήθη πρότυπα εγγράφων ISO που είναι 
υποχρεωτικά για τις κρατικές υπηρεσίες σε πολλά κράτη μέλη.

Τροπολογία 201
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το BERT εξασφαλίζει τη διάθεση και 
την προσβασιμότητα κατάλληλων 
πληροφοριών στο κοινό· για εύλογους 
λόγους η εμπιστευτικότητα γίνεται 
σεβαστή.

Or. en

Τροπολογία 202
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Αρχή εξασφαλίζει τη διάθεση και την 
προσβασιμότητα κατάλληλων 
πληροφοριών στο κοινό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. ro
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Τροπολογία 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παράλληλα με τη δημοσίευση της 
ετήσιας έκθεσης η Αρχή δύναται να 
γνωμοδοτήσει προς την Επιτροπή ως προς 
τα μέτρα που δύναται να ληφθούν για την 
επίλυση των διαπιστωθέντων 
προβλημάτων αξιολόγησης ζητημάτων 
προβλεπόμενων στην παράγραφο 1.

3. Παράλληλα με τη δημοσίευση της 
ετήσιας έκθεσης το BERT υποβάλλει προς 
την Επιτροπή ως προς τα μέτρα που 
δύναται να ληφθούν για την επίλυση των 
διαπιστωθέντων προβλημάτων 
αξιολόγησης ζητημάτων προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο η έκθεση της Αρχής να επαφίεται στη βούληση της Επιτροπής, καθόσον 
είναι λογικό ότι αν η Αρχή ή το BERT υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση των 
αγορών, η έκθεση αυτή δεν πρέπει να εντοπίζει απλώς τα τρέχοντα προβλήματα αλλά να 
προτείνει και τις κατάλληλες λύσεις, χωρίς η Επιτροπή να πρέπει να το ζητήσει.

Τροπολογία 204
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή συμβουλεύει την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Επιτροπής, ή με δική της 
πρωτοβουλία, ως προς τη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας, της 
προσβασιμότητας και της χρήσης 
υπηρεσιών και τερματικού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως της 
διασυνοριακής διαλειτουργικότητας. 
Συγκροτεί μια ομάδα απαρτιζόμενη από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και 
εκπροσώπους ενώσεων επιχειρήσεων του 
κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

(1) Η Αρχή συμβουλεύει την Επιτροπή και
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, ή με 
δική της πρωτοβουλία, ως προς τη 
βελτίωση της διαλειτουργικότητας, της 
προσβασιμότητας και της χρήσης 
υπηρεσιών και τερματικού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως της 
διασυνοριακής διαλειτουργικότητας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των μειονεκτούντων τελικών χρηστών και 
των ηλικιωμένων. 
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ενώσεων τελικών χρηστών και ενώσεων 
μειονεκτούντων τελικών χρηστών. Η 
ομάδα αυτή εξετάζει επίσης τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των μειονεκτούντων τελικών 
χρηστών και των ηλικιωμένων. 

Or. ro

Τροπολογία 205
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του μεταξύ 
των μελών του. Ο αντιπρόεδρος 
αντικαθιστά αυτοδικαίως τον πρόεδρο σε 
περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου να 
ασκήσει τα καθήκοντά του. Η διάρκεια της 
θητείας του προέδρου και του 
αντιπροέδρου είναι δυόμισι έτη με 
δυνατότητα ανανέωσης. Ωστόσο, σε κάθε 
περίπτωση, η θητεία του προέδρου και 
του αντιπροέδρου λήγει μόλις παύσουν να 
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο διορίζει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του μεταξύ 
των μελών του. Ο αντιπρόεδρος 
αντικαθιστά αυτοδικαίως τον πρόεδρο σε 
περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου να 
ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες εκλογής που ορίζονται 
στον εσωτερικό κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 206
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής της Αρχής 
συμμετέχει στις συζητήσεις εκτός 
αντίθετης απόφασης του διοικητικού 

3. Οι συνεδριάσεις του Ρυθμιστικού
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του και πραγματοποιούνται
τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως σε 
τακτική συνεδρίαση. Συνεδριάζει επίσης 
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συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. 
Συνεδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός 
τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με σημαίνουσα 
ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 
επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του. Η Αρχή 
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο 
διοικητικό συμβούλιο.

εκτάκτως με πρωτοβουλία του προέδρου 
του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή 
κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου 
τουλάχιστον των μελών του. Το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με σημαίνουσα 
ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 
επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύγκληση των συνεδριάσεων του ρυθμιστικού συμβουλίου του BERT πρέπει να γίνεται με 
ευθύνη του προέδρου του. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπονομεύονται οι επιχειρησιακές ευθύνες 
του διαχειριστικού διευθυντή (δηλαδή, όσον αφορά την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και 
την αποστολή ανακοινώσεων για τις συνεδριάσεις).

Τροπολογία 207
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής της Αρχής 
συμμετέχει στις συζητήσεις εκτός 
αντίθετης απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. 
Συνεδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της 

3. Οι συνεδριάσεις του Ρυθμιστικού
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή του και 
πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις
φορές ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. 
Συνεδριάζει επίσης εκτάκτως με 
πρωτοβουλία του εκτελεστικού διευθυντή
του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή 
κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου 
τουλάχιστον των μελών του. Το 
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Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός 
τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με σημαίνουσα 
ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 
επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του. Η Αρχή 
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Ρυθμιστικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με σημαίνουσα 
ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 
επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση έντονης εξάρτησης από τους μηχανισμούς «συρρύθμισης», που προϋποθέτουν 
γνωμοδοτήσεις του BERT με ψηφοφορίες, υπάρχει κίνδυνος οι τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις
ετησίως να μην αρκούν για την έγκαιρη υλοποίηση του καθήκοντος αυτού.

Τροπολογία 208
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής της Αρχής 
συμμετέχει στις συζητήσεις εκτός 
αντίθετης απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. 
Συνεδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός 
τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με σημαίνουσα 
ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη του 

3. Οι συνεδριάσεις του Ρυθμιστικού
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του και πραγματοποιούνται
τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως σε 
τακτική συνεδρίαση. Συνεδριάζει επίσης 
εκτάκτως με πρωτοβουλία του προέδρου 
του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή 
κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου 
τουλάχιστον των μελών του. Το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με σημαίνουσα 
ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 
επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
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Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 
επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του. Η Αρχή 
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο 
διοικητικό συμβούλιο.

εσωτερικού κανονισμού του.

Or. en

Τροπολογία 209
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των παρόντων μελών του.

4. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού
συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των παρόντων μελών του, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον 
παρόντα κανονισμό, την οδηγία πλαίσιο 
και τις εξειδικευμένες οδηγίες.
Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του BERT με 
πλειοψηφία δύο τρίτων. Ο εν λόγω 
εσωτερικός κανονισμός διασφαλίζει ότι 
τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου 
ενημερώνονται πάντοτε εκ των προτέρων 
όσον αφορά τις ημερήσιες διατάξεις και 
τα σχέδια προτάσεων για κάθε 
συνεδρίαση, προκειμένου να έχουν 
δυνατότητα να υποβάλλουν 
τροποποιήσεις πριν από την ψηφοφορία.

Or. en
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Τροπολογία 210
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των παρόντων μελών του. 

(4) Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού 
συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των παρόντων μελών του, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον 
παρόντα κανονισμό, την οδηγία πλαίσιο 
για τις εξειδικευμένες οδηγίες. Οι 
αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή.

Or. ro

Τροπολογία 211
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των παρόντων μελών 
του.

4. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού
συμβουλίου λαμβάνονται με ειδική 
πλειοψηφία, σύμφωνα με τους κανόνες 
που εφαρμόζονται για τις ψηφοφορίες 
στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 
205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας πρέπει να επιλεγεί η ειδική πλειοψηφία, 
σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο Συμβούλιο.
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Τροπολογία 212
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή και 
επί του υπευθύνου ασφάλειας δικτύων.

8. Το ρυθμιστικό συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του εκτελεστικού
διευθυντή.

Or. en

Τροπολογία 213
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή και 
επί του υπευθύνου ασφάλειας δικτύων.

8. Το ρυθμιστικό συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του εκτελεστικού
διευθυντή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να λογοδοτεί στο ρυθμιστικό συμβούλιο, που είναι το κύριο 
όργανο λήψης αποφάσεων, και όχι να λειτουργεί απλώς υπό την καθοδήγηση του ρυθμιστικού 
συμβουλίου.

Τροπολογία 214
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, ο εκτελεστικός διευθυντής 
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καθοδηγείται από το ρυθμιστικό 
συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 215
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Το ρυθμιστικό συμβούλιο ορίζει τον 
εκτελεστικό διευθυντή. Το ρυθμιστικό 
συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση αυτή 
με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
μελών του.

Or. en

Τροπολογία 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του 
προέδρου του ρυθμιστικού συμβουλίου. 

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκλέγει 
πρόεδρο από τα μέλη του. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 27, παράγραφος 2 έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 28, παράγραφος 1. Με βάση την 
πρόταση της Επιτροπής, ο διευθυντής της ευρωπαϊκής αρχής στον τομέα της αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του, καθόσον 
αυτές εκδίδονται από το ρυθμιστικό συμβούλιο, την προεδρία του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 
27, παράγραφο 2 ασκεί ο διευθυντής.
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Τροπολογία 217
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διευθυντής  Ο εκτελεστικός διευθυντής

Or. en

Τροπολογία 218
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διευθυντής Ο εκτελεστικός διευθυντής

Or. en

Τροπολογία 219
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή διοικείται από τον διευθυντή 
της, ο οποίος ενεργεί ανεξάρτητα κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του. Με την 
επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής 
δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

1. Το BERT διοικείται από τον διευθυντή 
του, υπό την καθοδήγηση του 
ρυθμιστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός
διευθυντής δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες 
από καμία κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Or. en
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Τροπολογία 220
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή διοικείται από τον διευθυντή 
της, ο οποίος ενεργεί ανεξάρτητα κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του. Με την 
επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής 
δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

1. Το BERT διοικείται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του, είναι 
υπόλογος και ενεργεί υπό τις οδηγίες του 
ρυθμιστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες 
από καμία κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος του προσωπικού με 
επιχειρησιακές ευθύνες στο πλαίσιο του BERT, και να λογοδοτεί στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

Τροπολογία 221
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής.
Στη διάρκεια των εννέα τελευταίων
μηνών της περιόδου αυτής η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση με αντικείμενο 
ιδίως:

3. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή 
είναι πενταετής.

τις επιδόσεις του διευθυντή, 
τα καθήκοντα και τις ανάγκες της Αρχής 
κατά τα επόμενα έτη.

Or. en
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Τροπολογία 222
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, 
ενεργώντας κατόπιν σχετικής πρότασης 
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.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να 
παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
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 του BERT.

Or. en

Τροπολογία 223
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, 
ενεργώντας κατόπιν σχετικής πρότασης 
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.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να 
παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
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 του BERT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ανώτερο στέλεχος του προσωπικού και η ανανέωση της 
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θητείας του δεν πρέπει να εξαρτάται από πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Τροπολογία 224
Dragoș Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από τον 
διευθυντή να υποβάλει έκθεση των 
πεπραγμένων του.

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από τον 
εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 
έκθεση των πεπραγμένων του. Αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να 
καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να 
λάβει τον λόγο και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις που θα θέσουν τα μέλη της.

Or. ro

Τροπολογία 225
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την
εκπροσώπηση της Αρχής και είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκησή της.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκηση του BERT
ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσίες που 
του έχει εκχωρήσει το ρυθμιστικό 
συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από το ρυθμιστικό συμβούλιο να 
εκπροσωπήσει το BERT. Ωστόσο, το ρυθμιστικό συμβούλιο είναι το όργανο που πρέπει να 
εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο το BERT.
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Τροπολογία 226
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την
εκπροσώπηση της Αρχής και είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκησή της.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
εξουσιοδοτηθεί από το ρυθμιστικό 
συμβούλιο να εκπροσωπήσει το BERT επί 
συγκεκριμένων θεμάτων και είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκησή του.

Or. en

Τροπολογία 227
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής προετοιμάζει τις εργασίες
του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμμετέχει 
στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Συμμετέχει στις 
εργασίες του ρυθμιστικού συμβουλίου 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να προετοιμάζει και όχι να καθορίζει την ημερήσια διάταξη. 
Ο καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αποτελεί εκτελεστικό καθήκον που πρέπει να βαρύνει 
τον πρόεδρο.



AM\723731EL.doc PE406.122v01-0059/71 AM\

EL

Τροπολογία 228
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις 
γνωμοδοτήσεις, συστάσεις και αποφάσεις 
που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 23 με 
τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού 
συμβουλίου. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος του προσωπικού με 
επιχειρησιακές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του BERT, και να λογοδοτεί στο ρυθμιστικό 
συμβούλιο. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί κληροδοτήματα της πρότασης της Επιτροπής για την 
EECMA και δεν είναι συνεπής με την πρόταση για το BERT.

Τροπολογία 229
Fiona Hall

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 εκτελεστικός διευθυντής είναι 
υπεύθυνος για την επίβλεψη και εφαρμογή
του ετήσιου προγράμματος εργασιών του 
BERT υπό την καθοδήγηση του 
ρυθμιστικού συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος του προσωπικού με 
επιχειρησιακές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του BERT, και να λογοδοτεί στο ρυθμιστικό 
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συμβούλιο. Η ορθή εφαρμογή πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ρυθμιστικού 
συμβουλίου. Αρμοδιότητα του εκτελεστικού διευθυντή πρέπει να είναι η επίβλεψη της 
διαδικασίας αυτής.

Τροπολογία 230
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε έτος ο διευθυντής συντάσσει 
σχέδιο ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 
της Αρχής, η οποία περιλαμβάνει μία 
ενότητα για τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες της Αρχής και μία για τα 
οικονομικά και διοικητικά θέματα.

8. Κάθε έτος ο εκτελεστικός διευθυντής 
συντάσσει σχέδιο ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων του BERT, η οποία 
περιλαμβάνει μία ενότητα για τις 
ρυθμιστικές δραστηριότητες του BERT 
και μία για τα οικονομικά και διοικητικά 
θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του BERT πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο τη διάταξη για την παροχή 
συμβούλων και τη διαβούλευση με την Επιτροπή αλλά και την κατάρτιση κοινών θέσεων και 
των πλέον ενδεδειγμένων πρακτικών καθώς και το μοίρασμα της εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ 
των ΕΡΑ που το απαρτίζουν. Η έννοια «ρυθμιστικές» είναι ευρύτερη και πρέπει να καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Τροπολογία 231
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έναντι του προσωπικού της Αρχής ο 
διευθυντής ασκεί τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 
3.

9. Έναντι του προσωπικού του BERT το 
ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να 
εκχωρήσει στον εκτελεστικό διευθυντή 
την άσκηση των εξουσιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 
3.
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Or. en

Τροπολογία 232
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα 
εξής:

1. Τα έσοδα του BERT κατανέμονται ως
εξής:

(α) τέλη για υπηρεσίες παρεχόμενες από 
την Αρχή·

(α) το ένα τρίτο της ετήσιας 
χρηματοδότησης καταβάλλεται 
απευθείας υπό μορφή κοινοτικής 
επιδότησης, στο πλαίσιο του κατάλληλου 
κεφαλαίου του προϋπολογισμού των ΕΚ, 
όπως ορίζει η αρμόδια επί του 
προϋπολογισμού αρχή, σύμφωνα με την 
παράγραφο 47 της διοργανικής 
συμφωνίας της 6ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1·

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

(β) τα δύο τρίτα των ετησίων εσόδων 
προέρχονται από άμεσες συνεισφορές των 
ΕΡΑ. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ διαθέτουν τους 
κατάλληλους χρηματοοικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί από το BERT, και να 
αντεπεξέλθουν στην κατάλληλη 
χρηματοδότηση του τελευταίου. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν το 
κονδύλι του προϋπολογισμού που θα 
χρησιμοποιήσουν οι ΕΡΑ για την παροχή 
πόρων προς το BERT από τους ετήσιους 
προϋπολογισμούς τους. Οι 
προϋπολογισμοί δημοσιοποιούνται.

(γ) επιδότηση από την Κοινότητα, 
εγγεγραμμένη στον γενικό προϋπολογισμό 
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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.

_____________________
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1. Συμφωνία όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 2008/29/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 6, 10.1.2008, σελ. 7).

Or. en

Τροπολογία 233
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα 
εξής:

1. Τα έσοδα του BERT συνίστανται στα 
εξής:

(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)·

(a) επιδότηση από την Κοινότητα, 
εγγεγραμμένη στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

(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.

(β) τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των 
κρατών μελών ή των οικείων κανονιστικών 
αρχών.
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Or. en

Τροπολογία 234
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τυχόν κληροδοτήματα, δωρεές ή 
επιχορηγήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 7·

 Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική διάρθρωση της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Αρχής είναι εξαιρετικά ατυχής, 
λόγω της ανάγκης για ανεξαρτησία της. Η δυνατότητα εθελοντικών συνεισφορών από τα κράτη 
μέλη, τις ΕΡΑ ή τρίτα μέρη (επιχορηγήσεις) ενέχουν σημαντικό κίνδυνο μονομερούς επιλογής 
από ιδιαίτερα ισχυρούς οικονομικά χορηγούς. Οιαδήποτε ρυθμιστική απόφαση πρέπει να 
ελέγχεται σχετικά. Επί πλέον, το κοινό θα έχει εξαιρετικά ομιχλώδη άποψη σε σχέση με ένα 
τέτοιο μηχανισμό.

Τροπολογία 235
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των 
κρατών μελών ή των οικείων 
κανονιστικών αρχών.

 Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική διάρθρωση της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Αρχής είναι εξαιρετικά ατυχής, 
λόγω της ανάγκης για ανεξαρτησία της. Η δυνατότητα εθελοντικών συνεισφορών από τα κράτη 
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μέλη, τις ΕΡΑ η τρίτα μέρη (επιχορηγήσεις) ενέχουν σημαντικό κίνδυνο μονομερούς επιλογής 
από ιδιαίτερα ισχυρούς οικονομικά χορηγούς. Οιαδήποτε ρυθμιστική απόφαση πρέπει να 
ελέγχεται σχετικά. Επί πλέον, το κοινό θα έχει εξαιρετικά ομιχλώδη άποψη σε σχέση με ένα 
τέτοιο μηχανισμό.

Τροπολογία 236
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έξοδα της Αρχής περιλαμβάνουν τις 
δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές 
δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής και 
λειτουργίας.

2. Τα έξοδα του BERT καλύπτουν τις 
δαπάνες προσωπικού, τα διοικητικά έξοδα 
και τις δαπάνες υποδομής και λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 237
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Αρχής
αποτελούν αντικείμενο προβλέψεων για 
κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει 
με το ημερολογιακό έτος, και εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό της.

4. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα αποτελούν 
αντικείμενο προβλέψεων για κάθε 
οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το 
ημερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό του.

Or. en
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Τροπολογία 238
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η οργανωτική και οικονομική 
διάρθρωση του BERT θα αναθεωρηθεί
την 1 Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 239
David Hammerstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πληροφορίες που ζητούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να 
σχετίζονται με τεκμηρίωση με σκοπό την 
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
μεταξύ δύο διαφορετικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων ή δικτύων, ούτως ώστε να 
καθίσταται δυνατή η επικοινωνία και 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη για την παροχή τεκμηρίωσης σχετίζεται με τη δυνατότητα διασύνδεσης.
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Τροπολογία 240
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει 
οικονομικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις 
εκείνες που δεν παρέχουν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 41. Οι 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 241
David Hammerstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Αρχή δύναται σε ενδεδειγμένες
περιπτώσεις να εκδίδει ένταλμα άρσης 
σχετικά με ουσιώδεις διεκδικήσεις 
ευρεσιτεχνίας για ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, όταν η ενέργεια αυτή
αιτιολογείται προκειμένου να αποτρέψει 
την κατάχρηση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας από την πλευρά των 
κατόχων τους, όπως η μη επισήμανση σε 
αρμόδιο όργανο και τις αγορές γνωστής 
ευρεσιτεχνίας ή γνωστής εκκρεμούσας 
αίτησης για χορήγηση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας πριν από τη διάδοση της 
ευρωπαϊκής προδιαγραφής στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί μέσου για την καταπολέμηση της χορήγησης «υποβρύχιων ευρεσιτεχνιών» με 
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την κοινοποίηση προδιαγραφών που θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την εμπιστοσύνη της αγοράς, 
όπως η εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 2 και του άρθρου 30 της συμφωνίας TRIPs. 
Βλέπε επίσης την υπόθεση RIM blackberry, όπου παρενέβη η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τροπολογία 242
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν επιβάλλονται κυρώσεις δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, η Αρχή δημοσιεύει 
τις επωνυμίες των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων και τα ποσά των 
οικονομικών κυρώσεων και τους λόγους 
για τους οποίους επεβλήθησαν.

3. Η Επιτροπή επισύρει την προσοχή των 
επιχειρήσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσής τους στο αίτημα για 
παροχή πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 
41. Εφόσον κριθεί σκόπιμο και ζητηθεί 
από το BERT, η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
επωνυμίες των επιχειρήσεων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 243
David Hammerstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες 
συνεχούς ροής και καταγραφής 
παρέχονται με τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεχής ροή και η οπτικοακουστική καταγραφή πρέπει να διατίθενται με τη μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια.
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Τροπολογία 244
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την Αρχή δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 είναι 
δυνατόν να υποβληθεί καταγγελία στον 
Διαμεσολαβητή ή να ασκηθεί προσφυγή 
ενώπιον του Δικαστηρίου υπό τους όρους 
των άρθρων 195 και 230 της Συνθήκης 
αντίστοιχα.

3. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται 
από το BERΤ δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 είναι 
δυνατόν να υποβληθεί καταγγελία στον 
Διαμεσολαβητή ή να ασκηθεί προσφυγή 
ενώπιον του Δικαστηρίου υπό τους όρους 
των άρθρων 195 και 230 της Συνθήκης 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 245
Mary Honeyball

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να 
θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων από 
τα κράτη μέλη στην Αρχή.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να 
θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων από 
τα κράτη μέλη στο BERT.

Or. en

Αιτιολόγηση

To BERT πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την εμπειρογνωμοσύνη των EΡA.
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Τροπολογία 246
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το προσωπικό του BERT δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 30 μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το BERT δεν πρέπει να έχει περιορισμένη διάρθρωση.

Τροπολογία 247
Pilar del Castillo Vera

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 

Εντός τριών ετών από την έναρξη 
λειτουργίας της Αρχής η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης 
αναφερόμενη στην πείρα που έχει 
αποκτηθεί ως αποτέλεσμα της λειτουργίας 
του BERT. Η έκθεση περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχει 
επιτύχει το BERT 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 διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί επί 
της έκθεσης της Επιτροπής.
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 248
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός πέντε ετών από την πραγματική 
έναρξη λειτουργίας, το BERT παύει να 
υπάρχει εκτός και αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή εκτιμήσουν ότι οι συνθήκες της 
αγοράς δεν έχουν εξελιχθεί σε βαθμό που 
να μην είναι πλέον αναγκαίο ένα όργανο 
των ρυθμιστικών αρχών. Σε σχέση με 
αυτό, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
αξιολόγησης των συνθηκών της αγοράς 
και προβλέψεις σχετικά με τις τάσεις. Η 
έκθεση αξιολόγησης και οιαδήποτε 
συνοδευτική νομοθετική πρόταση 
διαβιβάζεται εν ευθέτω χρόνω, τόσο στον 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 249
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Την 1η Ιανουαρίου 2014 διενεργείται
ανασκόπηση για να αξιολογηθεί κατά 
πόσον υπάρχει ανάγκη επέκτασης της 
εντολής του BERT στο μέλλον. Σε 
περίπτωση που η επέκταση είναι 
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αιτιολογημένη, αναθεωρούνται οι 
δημοσιονομικοί και διαδικαστικοί 
κανονισμοί καθώς και οι ανθρώπινοι 
πόροι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση είναι σκόπιμη πριν από τη λήψη απόφασης για τις μελλοντικές προοπτικές του 
BERT.
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