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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών υποστηρίζει την 
δημιουργία ενός πιο λιτού και πιο αποτελεσματικού οργανισμού που θα είναι ενσωματωμένος 
στο ευρωπαϊκό νομικό σύστημα.

Μια νέα ονομασία, και συγκεκριμένα Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις
Τηλεπικοινωνίες (Body of European Regulators in Telecom, BERT) θα υποδήλωνε μια
ελαφρά μεταβολή της φύσης του οργανισμού και θα αντανακλούσε το γεγονός ότι ο BERT
αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (NRA). Ο νέος φορέας δεν
θα είχε τις εξουσίες Αρχής αλλά θα παρέμενε ενσωματωμένος στο ευρωπαϊκό νομικό 
σύστημα.

Ενίσχυση του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του κανονισμού.

Η αναθεωρημένη διατύπωση του Κανονισμού έχει στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που
δεν αντιβαίνει στο μακροπρόθεσμο στόχο αντικατάστασης της εκ των προτέρων ρύθμισης 
από το δίκαιο του ανταγωνισμού και εξασφαλίζει ότι η ρύθμιση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην Ευρώπη θα στηρίζεται σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών αρχών, όπου αποφασιστικό ρόλο θα διαδραματίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές.

Το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων του BERT θα είναι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το
Ρυθμιστικό  Συμβούλιο απαρτίζεται από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές1, και θα προεδρεύεται 
από ένα από τα μέλη, που θα ορίζεται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο για θητεία ενός έτους.
Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με το BERT με ειδική 
πλειοψηφία (δύο τρίτα). Δεν δημιουργείται Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στις 
προτάσεις της Επιτροπής.

Βελτιωμένοι κανόνες διακυβέρνησης ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη 
λήψη ρυθμιστικών αποφάσεων
Δημιουργείται Εκτελεστικό Συμβούλιο το οποίο θα έχει το πολύ πέντε μέλη (δηλαδή ο
Πρόεδρος του τρέχοντος έτους, ο προηγούμενος και ο επόμενος πρόεδρος με την ιδιότητα 
των αντιπροέδρων, καθώς και δύο επιπλέον μέλη που θα ορίζονται από το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική διαχείριση του
BERT και παρέχει καθοδήγηση και εντολές προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας 
του BERT και θα λειτουργεί με τις οδηγίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο Εκτελεστικός
Διευθυντής διορίζεται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο για θητεία τριών ετών (η οποία είναι 
δυνατόν να ανανεωθεί μία φορά).
Η υπηρεσία του BERT θα πρέπει να εργάζεται υπό τη διεύθυνση του Εκτελεστικού 
Διευθυντή. Για ρυθμιστικά ζητήματα, θα απαρτίζεται από 15 εμπειρογνώμονες 

                                               
1 Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει επίσης αντιπροσώπους από τις χώρες του ΕΖΕΣ και τις υπό ένταξη χώρες, καθώς και 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής, ωστόσο με καθεστώς παρατηρητή και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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αποσπασμένους από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 15 λειτουργούς της κοινοτικής 
δημόσιας διοίκησης. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους40. 
Ο αριθμός αυτός αποτελεί αισθητή μείωση σε σύγκριση με τα στοιχεία στελέχωσης που 
προτείνονται για την EECMA.

Προκειμένου να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των NRA, ο BERT πρέπει να ιδρύσει 
ομάδες εργασίας υπεύθυνες για βασικά ρυθμιστικά ζητήματα που συνδέονται με την εργασία 
του, στις οποίες εκπρόσωποι των NRA θα εργάζονται μαζί με τους εκπροσώπους του BERT.

Εστιασμένες ευθύνες για την ενίσχυση των συνεπών ρυθμιστικών δράσεων
Ο BERT θα είναι επιφορτισμένος με πέντε βασικά θέματα:

 Να συμβάλλει στη συνέπεια της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών στα
κράτη μέλη μέσω αυξημένου ρόλου στη διαδικασία του άρθρου 7·

 Να εγκρίνει κοινές ρυθμιστικές θέσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στο έπακρο από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

 Να γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με αναλύσεις των διεθνικών αγορών·

 Να συμβουλεύει για ζητήματα πολιτικής φάσματος πανευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος (μεταξύ άλλων προς την RSPG (Ομάδα Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος)/RSC (Επιτροπή Ραδιοφάσματος))·

 Διεθνής συντονισμός και συνεργασία
Επιπλέον, ο BERT θα εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα στον τομέα της διοικητικής
διαχείρισης, της καταχώρησης και της παρακολούθησης που θα αφορούν πανευρωπαϊκά 
θέματα (παρόμοια με αυτά που προβλέπονται για την EECMA), ιδίως καθήκοντα που 
συμβάλλουν σε αυξημένο επίπεδο επίγνωσης των καταναλωτών, στο βαθμό που τα 
καθήκοντα αυτά δεν παραβιάζουν τους κανόνες μεταβίβασης εξουσιών που ισχύουν στην 
Επιτροπή, και με εξαίρεση όσα συνδέονται με θέματα ασφάλειας δικτύου.
Ο προϋπολογισμός του BERT θα συγχρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ και 
από συνεισφορές απευθείας από τα κράτη μέλη (μέσω των εθνικών ρυθμιστικών αρχών). Θα
συγκροτηθεί μια Επιτροπή Προϋπολογισμών που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και η οποία θα εγκρίνει το μερίδιο εκείνο 
του προϋπολογισμού του BERT το οποίο προτείνεται να χρηματοδοτείται από την κοινοτική 
χρηματοδότηση. Η χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης θα υπόκειται σε έγκριση και 
παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ η εκτέλεση θα υπόκειται σε 
απαλλαγή από το Κοινοβούλιο.
Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του BERT θα οριστικοποιείται ύστερα από διαβούλευση με 
την Επιτροπή και θα παρουσιάζεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Ετήσια έκθεση θα παρουσιάζεται στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος ενδέχεται να καλείται να παρευρεθεί σε ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις 
σχετικά με την απόδοση του BERT, σε ετήσια βάση.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί νέο όνομα στην Αρχή, το οποίο να καλύπτει την παρουσία των ρυθμιστικών 
αρχών στον εν λόγω φορέα.

Τροπολογία 2

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 

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, εκτελώντας 
τα καθήκοντα που περιγράφονται στα 
κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.
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που περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο όνομα υποδηλώνει μετατόπιση των βασικών λειτουργιών. Οι αναφορές στα καθήκοντα
που συνδέονται με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών πρέπει να αφαιρεθούν, δεδομένου 
ότι ο BERT δεν θα αναλάβει τέτοια καθήκοντα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι στόχοι και τα καθήκοντα της Αρχής 
δε θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών στον τομέα της ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών, οι οποίες δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
συνθήκης ΕΚ, και ιδίως τις αρμοδιότητες 
που περιγράφονται στους τίτλους V και 
VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σε κάθε περίπτωση οι στόχοι και 
τα καθήκοντα της Αρχής δε θίγουν 
δραστηριότητες που αφορούν τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, τις δραστηριότητες 
του κράτους στους τομείς του ποινικού 
δικαίου και της κρατικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων του κράτους, 
οσάκις πρόκειται για θέματα κρατικής 
ασφάλειας. 

5. Οι στόχοι και τα καθήκοντα της Αρχής 
δε θίγουν δραστηριότητες που αφορούν τη 
δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, τις 
δραστηριότητες του κράτους στους τομείς 
του ποινικού δικαίου και της κρατικής 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων του κράτους, οσάκις 
πρόκειται για θέματα κρατικής ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση
Και στην τροπολογία αυτή, η νέα ονομασία υποδηλώνει αλλαγή στις βασικές λειτουργίες· οι 
αναφορές στα καθήκοντα που συνδέονται με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών πρέπει να 
αφαιρεθούν, δεδομένου ότι ο BERT δεν θα αναλάβει τέτοια καθήκοντα.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) αναπτύσσει κοινές θέσεις, 
κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες
πρακτικές για την επιβολή ρυθμιστικών 
διορθωτικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο 
και παρακολουθεί την υλοποίησή του σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη τροπολογία έχει στόχο να δώσει έμφαση στο ρόλο του BERT σε σχέση με την
αύξηση της συνέπειας των διορθωτικών μέτρων μέσω της παροχής καθοδήγησης προς τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και της παρακολούθησης της υλοποίησης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να παρέχει συμβουλές στους καταναλωτές, μαζί με τους άλλους παράγοντες της 
αγοράς.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) λαμβάνει ατομικές αποφάσεις 
σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης αριθμών από τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης 
(ETNS)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Ο BERT δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους αριθμούς στον ETNS, δεδομένου 
ότι οι εξουσίες αυτές αποτελούν προνόμιο της Επιτροπής. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον
αναμενόμενο μικρό αριθμό τέτοιων διαδικασιών, δεν είναι δικαιολογημένο και αναλογικό να 
γίνει εξωτερική ανάθεση του καθήκοντος αυτού σε έναν οργανισμό.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της 
επιλογής των επιχειρήσεων στις οποίες θα 
χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο BERT θα παρέχει συμβουλές (παρόμοια όπως και για κάθε άλλο ζήτημα, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών του άρθρου 7) στην Επιτροπή, καθώς και σε άλλους 
αρμόδιους φορείς με αρμοδιότητες που συνδέονται με τις συχνότητες, έτσι ώστε να μπορούν να 
εκπληρώνουν πιο αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Ο BERT δεν θα αναλαμβάνει τις
καθαυτό διαδικασίες από την Επιτροπή (πράγμα στο οποίο μπορεί να παραπέμπει η λέξη 
"επικουρεί"), δεδομένου ότι οι διαδικασίες αυτές αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη τον αναμενόμενο μικρό αριθμό τέτοιων διαδικασιών, δεν 
είναι δικαιολογημένο και αναλογικό να γίνει εξωτερική ανάθεση του καθήκοντος αυτού σε έναν 
οργανισμό.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) εισπράττει και αναδιανέμει τα τέλη 
χρήσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο BERT δεν μπορεί να εισπράττει και αναδιανέμει τέλη χρήσης, δεδομένου ότι ο BERT δεν 
είναι δυνατό να αναλάβει το καθήκον της διεκπεραίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης. Και
πάλι, η εξωτερική ανάθεση του καθήκοντος αυτού δεν είναι δικαιολογημένη και αναλογική, 
λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό των διαδικασιών.
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Τροπολογία 10

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 η Αρχή γνωμοδοτεί προς την 
Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές επί παντός θέματος σχετικού με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Αρχή
δύναται επίσης να γνωμοδοτεί προς την 
Επιτροπή ή τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
επί παντός θέματος σχετικού με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ειδικότερα, η Αρχή συμβάλλει στην 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
της οδηγίας-πλαισίου και των ειδικών 
οδηγιών, βοηθώντας την Επιτροπή να 
εκπονήσει συστάσεις ή να εκδώσει 
αποφάσεις ή τεχνικά εκτελεστικά μέτρα
σύμφωνα το άρθρο 19 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο). Στο θέμα
αυτό η Αρχή επικουρεί επίσης το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με
οποιαδήποτε έρευνα ή νομοθεσία εντός 
του πεδίου των καθηκόντων της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ασφάλεια και η ακεραιότητα των 
δημοσίων δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων 
παραβίασης της ασφάλειας ή/και της 
ακεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 13α 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-
πλαίσιο), και το άρθρο 4 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - σημείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - σημείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(i) εναρμονισμένοι όροι σε σχέση με τα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
αριθμών·
(ii) τροποποίηση ή ανάκληση 
δικαιωμάτων χρήσης που έχουν 
χορηγηθεί σε συντονισμένη ή 
εναρμονισμένη βάση·
(iii) επιλογή επιχειρήσεων στις οποίες θα 
μπορούσαν να χορηγηθούν ατομικά 
δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων ή 
αριθμών για υπηρεσίες διασυνοριακού 
δυναμικού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - σημείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστα) η παροχή συμβουλών προς την
RSPG (Ομάδα Πολιτικής
Ραδιοφάσματος) και/ή την RSC
(Επιτροπή Ραδιοφάσματος) ή άλλου 
αρμόδιους φορείς, όπως αρμόζει, σε 
σχέση με ζητήματα εντός του πεδίου 
ευθύνης της Αρχής, στο βαθμό που τα 
θέματα αυτά επηρεάζουν ή επηρεάζονται 
από τη διαχείριση φάσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή λαμβάνει στο έπακρο
υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που εκδίδονται 
από την Αρχή και εξηγεί δημόσια με ποιο 
τρόπο ελήφθησαν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
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markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5- παράγραφος 1

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

1. Η Επιτροπή ενημερώνει την Αρχή 
οσάκις ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 4 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο).

1. Η Επιτροπή ενημερώνει την Αρχή 
οσάκις ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5- παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή 
σχετικά με το υπόψη σχέδιο μέτρου εντός 
4 εβδομάδων από τη σχετική ενημέρωση. 
Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει λεπτομερή 
και αντικειμενική ανάλυση του κατά πόσον 
το σχεδιαζόμενο μέτρο δημιουργεί 

2. Η Επιτροπή ζητεί γνωμοδότηση από
την Αρχή σχετικά με το υπόψη σχέδιο 
μέτρου εντός 4 εβδομάδων από τη σχετική 
ενημέρωση. Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει 
λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση του 
κατά πόσον το σχεδιαζόμενο μέτρο 
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φραγμούς στην ενιαία αγορά και είναι 
συμβατό προς το κοινοτικό δίκαιο και 
ιδίως προς τους στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-
πλαίσιο). Κατά περίπτωση, η Αρχή 
υποδεικνύει τις αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν στην πρόταση μέτρου προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική 
υλοποίηση αυτών των στόχων.

δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία αγορά 
και είναι συμβατό προς το κοινοτικό δίκαιο 
και ιδίως προς τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο). Κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή ζητεί από την Αρχή να 
υποδείξει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
στην πρόταση μέτρου προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική 
υλοποίηση αυτών των στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5- παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 
Αρχή να της παράσχει κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μνεία στα διορθωτικά μέτρα αφαιρέθηκε από την παρούσα διάταξη έτσι ώστε να εκφραστεί η
πεποίθησή μας ότι οι εξουσίες βέτο της Επιτροπής δεν πρέπει να επεκταθούν στα διορθωτικά 
μέτρα. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε σχέση με το άρθρο 4, πιστεύουμε πράγματι ότι 
ο BERT έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο, θέμα το οποίο πρέπει επίσης να εκφραστεί σε 
κατάλληλες τροπολογίες στην οδηγία-πλαίσιο.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6
Επανεξέταση των εθνικών αγορών από 

την Αρχή

διαγράφεται

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

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

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

Or. en



PA\718429EL.doc 17/64 PE404.762v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί ολόκληρο το άρθρο 6, δεδομένου ότι ο BERT δεν είναι σε θέση να
αναλάβει το καθήκον να διεξαγάγει διαδικασία ανάλυσης αγορών, δεδομένου ότι δεν κατέχει τις 
σχετικές τοπικές γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεσή της.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή έχει καθορίσει 
διακρατική αγορά δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο), η Αρχή διενεργεί την 
ανάλυση αγοράς σε συνεργασία με τις 
εθνικές κανονιστικές αρχές σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας αυτής
και γνωμοδοτεί σχετικά προς την 
Επιτροπή.

2. Εάν η Επιτροπή έχει καθορίσει 
διακρατική αγορά δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο), η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήσεως, να επικουρεί τις 
ενδιαφερόμενες εθνικές κανονιστικές 
αρχές στην κοινή ανάλυση αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 
της οδηγίας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι η 
συγκεκριμένη διακρατική αγορά δεν είναι 
όντως ανταγωνιστική, συμπεριλαμβάνει 
στη γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή 
μία πρόταση 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 

διαγράφεται



PE404.762v01-00 18/64 PA\718429EL.doc

EL

επιβληθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν γνωμοδοτήσει βάσει της 
παραγράφου 1 ή 3, η Αρχή διαβουλεύεται 
με τις εθνικές κανονιστικές αρχές και τις 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού και διεξάγει 
δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το 
άρθρο 42 του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε αντιδιαστολή με τις εθνικές αγορές (όπου οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να
διατηρήσουν την εξουσία να λαμβάνουν μέτρα)· αναγνωρίζεται η εξουσία της Επιτροπής να
λαμβάνει μέτρα όσον αφορά τις διεθνικές αγορές, ωστόσο είναι αδικαιολόγητο και όχι
αναλογικό, αλλά και άκαμπτο, να ορίζεται συγκεκριμένο περιεχόμενο και μεθοδολογία για τη 
γνωμοδότηση που θα εκδώσει ο BERT, ιδιαίτερα δεδομένου ότι δεν υπάρχει προηγούμενο όσον 
αφορά την ανάλυση διεθνικών αγορών.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή δύναται να λαμβάνει 
αποφάσεις σχετικά με την παραχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης αριθμών από τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής 
Αριθμοδότησης (ETNS) σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο). Η Αρχή είναι υπεύθυνη 
επίσης για τη διοίκηση και την ανάπτυξη 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής 
Αριθμοδότησης (ETNS) για λογαριασμό 
των κρατών μελών στα οποία έχει 
αποδοθεί το πρόθεμα 3883.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται οι αναφορές στις εξουσίες του BERT να λαμβάνει αποφάσεις (βλ. επίσης 
παρατηρήσεις στο άρθρο 3).

Τροπολογία 27

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 

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας,
η Αρχή παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή, 
την RSPG και/ή τη RSC ή άλλους 
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ιδίως πτυχών της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην 
Κοινότητα.

αρμόδιους φορείς, όπως αρμόζει, σε 
σχέση με ζητήματα του πεδίου 
αρμοδιοτήτων της που επηρεάζουν ή 
επηρεάζονται από τη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην 
Κοινότητα, ενώ επίσης παρέχει από 
κοινού συμβουλή στην Επιτροπή σχετικά 
με τη χάραξη των κοινών στόχων 
πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 3 της απόφασης 
676/2002/ΕΚ (Απόφαση Ραδιοφάσματος), 
σε στενή συνεργασία με την RSPG και 
την RSC, όπως αρμόζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας,
η Αρχή παρέχει συμβουλές προς την 
RSPG και/ή τη RSC ή άλλους αρμόδιους 
φορείς, όπως αρμόζει, σε σχέση με τις 
συμβουλές που παρέχουν στην Επιτροπή 
ως προς τον καθορισμό στόχων κοινής 
πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 της απόφασης 676/2002/ΕΚ 
(απόφαση ραδιοφάσματος), όταν οι στόχοι 
αυτοί εμπίπτουν στο πεδίο των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.



PA\718429EL.doc 21/64 PE404.762v01-00

EL

Τροπολογία 29

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.

4. Η Αρχή συμμετέχει στις εκθέσεις τις 
οποίες δημοσιεύει η Επιτροπή, η RSPG, η 
RSC ή κάθε άλλος αρμόδιος φορέας, 
όπως αρμόζει, σχετικά με τις προοπτικές 
εξέλιξης των ραδιοσυχνοτήτων στον τομέα 
και τις πολιτικές των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στην οποία επισημαίνει τις 
πιθανές ανάγκες και προκλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αποβλέπουν να ορίσουν ακριβέστερα τους ρόλους του BERT σχετικά με τις
συχνότητες και να διευκρινίσουν ότι πρωταρχικός ρόλος του είναι να παρέχει συμβουλή όχι
μόνο στην Επιτροπή αλλά και σε συγκεκριμένους φορείς (RSC και RSPG) στους οποίους έχουν 
ήδη ανατεθεί καθήκοντα σε σχέση με τις ραδιοσυχνότητες. Στον BERT δεν πρέπει να ανατεθούν 
καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στις RSC και RSPG, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγήσει σε 
αναποτελεσματικότητα και σε σύγχυση ρυθμιστικών καθηκόντων και καθηκόντων διαχείρισης 
των συχνοτήτων, αλλά ο ρόλος του πρέπει να είναι συμπληρωματικός προς παρόμοιους φορείς 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι πολιτικής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι 
ομοιόμορφοι σε όλους τους αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 30

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 

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η 
Αρχή γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή και/ή 
την RSPG και την RSC ή άλλους 
αρμόδιους φορείς, επί του αντικειμένου 
και του περιεχομένου οιουδήποτε εκ των 
μέτρων εφαρμογής που προβλέπονται στο 
άρθρο 6α της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικότερα, όταν ζητείται από την 
Αρχή να γνωμοδοτήσει δυνάμει της 
παραγράφου 1 ως προς την εφαρμογή 
κοινής διαδικασίας επιλογής για 
δικαιώματα χρήσης που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6β της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), στη γνωμοδότησή της η 
Αρχή: 

διαγράφεται

(α) προσδιορίζει τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οποίων
η παροχή σε διασυνοριακή βάση στο 
εσωτερικό της Κοινότητας θα μπορούσε 
να ωφεληθεί από την καθιέρωση ενιαίας 
διαδικασίας και ενιαίων όρων χορήγησης 
δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων ή 
αριθμών·
(β) προσδιορίζει τους αριθμούς ή τις 
σειρές αριθμών που θα μπορούσαν να 
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χρησιμοποιηθούν για αυτές τις υπηρεσίες·
(γ) εκτιμά το πραγματικό ή το δυνητικό 
επίπεδο ζήτησης τέτοιων υπηρεσιών στο 
εσωτερικό της Κοινότητας, και
(δ) επισημαίνει τους περιορισμούς που η 
ίδια κρίνει ενδεχομένως σκόπιμο να 
επιβληθούν στον αριθμό των 
δικαιωμάτων χρήσης που πρόκειται να 
χορηγηθούν βάσει της κοινής διαδικασίας 
επιλογής και τις διαδικασίες που πρέπει 
να τηρηθούν για την επιλογή των 
επιχειρήσεων στις οποίες θα χορηγηθούν 
τέτοια δικαιώματα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, τις 
αρχές του άρθρου 7 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή επεξηγεί ή συμπληρώνει 
γνωμοδοτήσεις που έχει εκδώσει δυνάμει 
της παραγράφου 1 κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής και εντός της χρονικής 
προθεσμίας που ορίζεται στο αίτημα αυτό.

3. Η Αρχή επεξηγεί ή συμπληρώνει 
γνωμοδοτήσεις που έχει εκδώσει δυνάμει 
της παραγράφου 1 κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή της RSPG και/ή της RSC ή 
άλλου αρμόδιου φορέα, και εντός της 
χρονικής προθεσμίας που ορίζεται στο 
αίτημα αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που είναι προς το  συμφέρον της εσωτερικής αγοράς να συμβάλλει ο BERT στις
προσπάθειες της Επιτροπής σχετικά με την εναρμόνιση των όρων και των διαδικασιών που
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διέπουν τις άδειες, εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις προς την Επιτροπή, οποιεσδήποτε καθορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο τέτοιων γνωμοδοτήσεων, θα αντέβαιναν στην αρχή της 
ευελιξίας και στην ικανότητα του BERT να διοχετεύει αποτελεσματικά την εμπειρογνωμοσύνη 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12
Πρόταση για την επιλογή επιχειρήσεων

διαγράφεται

Σύμφωνα με το άρθρο 6β της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) 
η Αρχή:
(α) παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήσεις 
επιχειρήσεων για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
και αριθμών και εισπράττει τα διοικητικά 
τέλη και τα τέλη που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις σύμφωνα με μια κοινή 
διαδικασία επιλογής·
(β) διεκπεραιώνει την κοινή διαδικασία 
επιλογής και προτείνει τις επιχειρήσεις 
στις οποίες θα μπορούσαν να χορηγηθούν 
ατομικά δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με 
αυτές τις διατάξεις·
(γ) υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία περιγράφει λεπτομερώς τις 
αιτήσεις που παρελήφθησαν, αξιολογεί 
τις αιτήσεις αυτές, προτείνει την ή τις 
επιχειρήσεις που η ίδια θεωρεί ως πλέον 
επιλέξιμες για τη χορήγηση ατομικών 
δικαιωμάτων χρήσης και αιτιολογεί την 
επιλογή αυτή παραπέμποντας στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
σχετικό μέτρο εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο BERT δεν πρέπει να έχει στόχο και θέση να διαδραματίζει οποιοδήποτε ενεργό ρόλο σε σχέση
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με τη διεξαγωγή διαδικασιών επιλογής σε κοινοτικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
μεταβίβαση παρόμοιων καθηκόντων από την Επιτροπή στον BERT δεν δικαιολογείται με βάση 
τον δυνητικό αριθμό τέτοιων διαδικασιών.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13
Ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών που έχουν 
χορηγηθεί βάσει κοινών διαδικασιών

διαγράφεται

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής η Αρχή γνωμοδοτεί προς την 
Επιτροπή ως προς την ανάκληση 
δικαιωμάτων χρήσης που έχουν 
χορηγηθεί βάσει των κοινών διαδικασιών 
που προβλέπονται στο άρθρο 6β της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση). Στη γνωμοδότηση αυτή 
εξετάζεται κατά πόσον σημειώθηκαν 
σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις 
των όρων που συνδέονται με τα 
δικαιώματα χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί ολόκληρο το άρθρο 13, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν 
σε σχέση με τα άρθρα 11 και 12.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14
Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 

διαγράφεται
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Επιπλέον των καθηκόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχείο β) και στο άρθρο 19 παράγραφοι 
4 και 5, η Αρχή συμβάλλει στη 
δημιουργία κλίματος ασφάλειας των 
δικτύων και πληροφοριών με τους εξής 
τρόπους:
(α) διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών κατά 
την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών 
πρόληψης, αντιμετώπισης και επίλυσης 
προβλημάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών·
(β) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 
σχετικά με την έρευνα στον τομέα της 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών, αλλά και την 
αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών 
πρόληψης κινδύνων, και προωθεί 
δραστηριότητες εκτίμησης κινδύνων, 
διαλειτουργικές λύσεις διαχείρισης 
κινδύνων και μελέτες σχετικά με λύσεις 
διαχείρισης της πρόληψης εντός των 
οργανισμών του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, και
(γ) συμβάλλει στις προσπάθειες 
συνεργασίας της Κοινότητας με τρίτες 
χώρες και, κατά περίπτωση, με διεθνείς 
οργανισμούς με σκοπό την προαγωγή 
μιας κοινής παγκόσμιας προσέγγισης των 
ζητημάτων ασφάλειας των δικτύων και 
των πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο BERT δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητες και καθήκοντα που συνδέονται με ζητήματα 
ασφάλειας δικτύου. Η συγχώνευση του ENISA στο BERT θα οδηγούσε σε σύγχυση στους 
στόχους, τις προτεραιότητες και τη διαχείριση της πολιτικής καθώς και σε άλλες απρόβλεπτες 
και περιττές δυσκολίες, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του 
μεταρρυθμισμένου καθεστώτος.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15
Ίδια πρωτοβουλία

διαγράφεται

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 
άρθρα 12, 14, 21 και 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι περιττή και πρέπει να διαγραφεί λαμβάνοντας υπόψη την τροποποιημένη 
διατύπωση του άρθρου 4.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16
Είσπραξη διοικητικών τελών για 

υπηρεσίες παρεχόμενες από την Αρχή 

διαγράφεται

1. Η Επιτροπή καθορίζει τα διοικητικά 
τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις 
για τις υπηρεσίες που παρέχει η Αρχή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 
και βάσει σχετικής γνωμοδότησης της 
Αρχής. Η Αρχή εισπράττει αυτά τα 
διοικητικά τέλη.
2. Τα διοικητικά τέλη επιβάλλονται στις 
μεμονωμένες επιχειρήσεις κατά 
αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό 
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τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι 
συναφείς δαπάνες.
3. Τα διοικητικά τέλη που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτουν:
(α) τις διοικητικές δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται η Αρχή κατά τη διαχείριση 
της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 12·
(β) την εξέταση των προσφυγών σύμφωνα 
με το άρθρο 34·
(γ) τις διοικητικές δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται η Αρχή κατά τη διοίκηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής 
Αριθμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 8.
Όλα τα τέλη υπολογίζονται και 
καταβάλλονται σε ευρώ.
4. Το ποσό των διοικητικών τελών 
καθορίζεται σε επίπεδο τέτοιο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα έσοδα από αυτά να 
επαρκούν κατ' αρχήν για την κάλυψη του 
συνολικού κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.
5. Η Αρχή δημοσιεύει ετήσια επισκόπηση 
των διοικητικών τελών και των 
διοικητικών της δαπανών. Σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ του συνολικού ποσού 
των τελών και των συνολικών 
διοικητικών δαπανών γνωμοδοτεί προς 
την Επιτροπή υποδεικνύοντας την 
ενδεδειγμένη αναπροσαρμογή των τελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εκφράζει τη θέση ότι ο BERT δεν πρέπει να παρέχει υπηρεσίες έναντι των
οποίων δικαιολογείται η είσπραξη διοικητικών τελών.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17
Είσπραξη και αναδιανομή των τελών 

χρήσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών και των 
διοικητικών τελών στο πλαίσιο κοινής 

διαδικασίας επιλογής

διαγράφεται

1. Όταν επιβάλλονται σε επιχειρήσεις 
τέλη χρήσης για δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών που έχουν 
χορηγηθεί βάσει κοινής διαδικασίας 
επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 6β της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση), η Αρχή είναι υπεύθυνη για 
την είσπραξη και αναδιανομή αυτών των 
τελών χρήσης.
Η Αρχή αναδιανέμει, άμα τη εισπράξει, 
τα τέλη χρήσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και της 
Αρχής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
και την αναλογία που καθορίζει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6β της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 
αδειοδότηση).
Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν ορίσει 
χρονοδιάγραμμα και αναλογία τα τέλη 
χρήσης αναδιανέμονται βάσει του 
πληθυσμού κάθε κράτους μέλους που 
υποχρεούται να χορηγήσει δικαιώματα 
χρήσης κατά το λήξαν έτος που 
προηγείται της προκήρυξης της 
διαδικασίας επιλογής.
2. H Αρχή είναι υπεύθυνη για την 
είσπραξη και την αναδιανομή των 
διοικητικών τελών που επιβάλλονται, 
κατόπιν κοινής διαδικασίας επιλογής για 
τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
συχνοτήτων ή αριθμών, στις επιλεγείσες 
επιχειρήσεις προς κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών στις οποίες 
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υποβάλλονται οι εθνικές κανονιστικές 
αρχές στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης 
των κοινών όρων.
Τα διοικητικά τέλη που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο αναδιανέμονται, άμα τη 
εισπράξει, από την Αρχή στις σχετικές 
εθνικές κανονιστικές αρχές σύμφωνα με 
τις τιμές που έχουν γνωστοποιήσει οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται το άρθρο στην ολοκληρία του, δεδομένου ότι ο BERT δεν συμμετέχει σε είσπραξη
και αναδιανομή τελών χρήσης και διοικητικών τελών.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 - παράγραφος 2 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή συλλέγει κατάλληλες 
πληροφορίες, ιδίως αυτές που 
προβλέπονται από το άρθρο 13α της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο), για 
την ανάλυση υφιστάμενων και 
μελλοντικών κινδύνων. Αναλύει ιδίως, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τους κινδύνους 
εκείνους που θα μπορούσαν να έχουν 
επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα και τη 
διαθεσιμότητα των δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
στην αυθεντικότητα, ακεραιότητα και 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
είναι προσβάσιμες ή μεταφέρονται μέσω 
των εν λόγω δικτύων, και διαβιβάζει τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης στα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρχή συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση και στη διαθεσιμότητα 
έγκαιρης, αντικειμενικής και 
συγκεντρωτικής πληροφόρησης όσον 
αφορά τα θέματα ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών για όλους τους χρήστες, 
μεταξύ άλλων προωθώντας τις ανταλλαγές 
υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, ιδίως 
όσον αφορά τις μεθόδους προειδοποίησης 
των χρηστών, και επιδιώκοντας τη 
συνέργεια μεταξύ πρωτοβουλιών του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

5. Η Αρχή συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση και στη διαθεσιμότητα 
έγκαιρης, αντικειμενικής και 
συγκεντρωτικής πληροφόρησης για όλους 
τους χρήστες, μεταξύ άλλων προωθώντας 
τις ανταλλαγές υφιστάμενων βέλτιστων 
πρακτικών και επιδιώκοντας τη συνέργεια 
μεταξύ πρωτοβουλιών του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς σχεδιασμού και κατανομής των πόρων, τα σχετικά με την κατάρτιση καθήκοντα
στην υποενότητα 2(γ) πρέπει να οριστούν πιο περιοριστικά. Η υποενότητα 4 καταργείται
ολοκληρωτικά και η υποενότητα 5 καταργείται εν μέρει, έτσι ώστε να εκφραστεί η αφαίρεση 
των καθηκόντων που συνδέονται με την ασφάλεια δικτύων.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή δημοσιεύει ετήσια έκθεση 
αναφερόμενη στις εξελίξεις στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 
σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, 
στην οποία προσδιορίζει τους 
εναπομένοντες φραγμούς στην 

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

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνδέονται με την ανεπαρκή επίγνωση 
των καταναλωτών. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση και 
ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τις 
εθνικές διαδικασίες προσφυγής τις οποίες 
έχουν παράσχει τα κράτη μέλη 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) 
και του βαθμού χρησιμοποίησης στα κράτη 
μέλη των εξώδικων διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται στο άρθρο 34 
της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία). Τα τμήματα εκείνα
της έκθεσης που ασχολούνται με
ζητήματα που επηρεάζουν τους
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρίσεων των τιμών λιανικής, 
δημοσιεύονται στην ιστοθέση της Αρχής 
σε μορφή προσιτή στους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες καταδεικνύουν τη μετατόπιση της έμφασης στην προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή αποτελείται από: Η Αρχή αποτελείται από:
(α) διοικητικό συμβούλιο (α) ρυθμιστικό συμβούλιο

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

(δ) υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων
(ε) μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων (ε) μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων

(στ) συμβούλιο προσφυγών.
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Or. en

Να αλλάξει ο όρος Διοικητικό Συμβούλιο σε "Ρυθμιστικό Συμβούλιο" στα άρθρα 25, 26,29, 30, 
37, 38, 39, 46 και 49.

Να αλλάξει ο όρος Ρυθμιστικό Συμβούλιο σε "Εκτελεστικό Συμβούλιο" στα άρθρα 28, 30 και
37

Να αλλάξει ο όρος Διευθυντής σε "Εκτελεστικός Διευθυντής" στα άρθρα 25, 26, 27, 30, 32, 37, 
38, 44, 45 και 46 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικατοπτρίζει μια ουσιαστική αλλαγή στη δομή διακυβέρνησης και καταργεί
θέσεις και όργανα (Υπεύθυνο Ασφάλειας Δικτύων και Συμβούλιο Προσφυγών) που, με βάση  τις 
τροπολογίες που προτείνονται στο άρθρο 3, καθίστανται άνευ νοήματος και περιττά.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διοικητικό συμβούλιο διαγράφεται

1. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι 
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου διορίζονται βάσει κριτηρίων 
ικανών να διασφαλίσουν τα υψηλότερα 
δυνατά επίπεδα επάρκειας και 
ανεξαρτησίας και ευρύ φάσμα σχετικής 
εμπειρογνωσίας. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο έχει
καθεστώς παρατηρητή και απαρτίζεται
από ένα μέλος ανά κράτος μέλος, που
είναι επικεφαλής ή υψηλού επιπέδου
εκπρόσωπος της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής με ευθύνη για την καθημερινή 
εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή, 
καθώς και εκπρόσωποι των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών των κρατών του 
ΕΖΕΣ και των υπό ένταξη χωρών έχουν 
καθεστώς παρατηρητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 47

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 
πρόεδρό και άλλα μέλη του εκτελεστικού
συμβουλίου μεταξύ των μελών του. Ο
Πρόεδρος εκλέγεται για θητεία ενός
έτους. Πριν υπηρετήσει ως Πρόεδρος, 
υπηρετεί ένα χρόνο ως Αντιπρόεδρος. Ο
ίδιος υπηρετεί επίσης ως Αντιπρόεδρος
επί ένα έτος μετά τη λήξη της προεδρίας
τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 48

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ορίζει 
αναλυτικότερα τους κανόνες της 
ψηφοφορίας, κυρίως δε τους όρους 
αντιπροσώπευσης μέλους από άλλο 
μέλος, και , εφόσον είναι αναγκαίο, τους 
κανόνες για την απαρτία.

5. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
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the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον 
διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 2, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του ρυθμιστικού συμβουλίου.

1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο διορίζει τον 
εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον 
υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων σύμφωνα 
με το άρθρο 31 παράγραφος 2, αφού 
ζητήσει τη γνώμη του διευθυντή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λαμβάνει
όλες τις αποφάσεις σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει τη 
γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση 
του ρυθμιστικού συμβουλίου σύμφωνα με 
το άρθρο 28 παράγραφος 3, εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασιών της Αρχής για το 
επόμενο έτος και το διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή. Το πρόγραμμα 
εργασιών εγκρίνεται με την επιφύλαξη της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 56

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



PE404.762v01-00 40/64 PA\718429EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, 
και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως τις 15 
Ιουνίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 4, η εν λόγω 
έκθεση περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη 
ενότητα, εγκεκριμένη από το ρυθμιστικό 
συμβούλιο, η οποία αφορά τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες της Αρχής κατά το υπό 
εξέταση έτος.

11. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, 
και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως τις 15 
Ιουνίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 4, η εν λόγω 
έκθεση περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη 
ενότητα, εγκεκριμένη από το ρυθμιστικό 
συμβούλιο, η οποία αφορά τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες της Αρχής κατά το υπό 
εξέταση έτος, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την αύξηση της επίγνωσης 
των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταργηθεί από τη δομή διακυβέρνησης, οι
αποστολές και τα καθήκοντά του θα αναληφθούν από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι 
αποστολές και τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο να συγχωνευτούν σε ένα όργανο. Ο
κατάλογος καθηκόντων τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να εκφραστεί ότι ο BERT δεν θα
λαμβάνει αποφάσεις (και δεν θα εισπράττει τέλη για τη διαδικασία) ούτε θα αναλαμβάνει 
καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια δικτύων.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί 
προς την Επιτροπή ως προς τα 
διοικητικά τέλη τα οποία δύναται να 
εισπράττει η Αρχή από επιχειρήσεις για 
την άσκηση των καθηκόντων της όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταργηθεί από τη δομή διακυβέρνησης, οι
αποστολές και τα καθήκοντά του θα αναληφθούν από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι 
αποστολές και τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο να συγχωνευτούν σε ένα όργανο. Ο
κατάλογος καθηκόντων τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να εκφραστεί ότι ο BERT δεν θα
λαμβάνει αποφάσεις (και δεν θα εισπράττει τέλη για τη διαδικασία) ούτε θα αναλαμβάνει 
καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια δικτύων.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρυθμιστικό συμβούλιο διαγράφεται
1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από ένα αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος, 
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ο οποίος είναι ο επικεφαλής της 
ανεξάρτητης εθνικής κανονιστικής Αρχής 
που είναι αρμόδια για την καθημερινή 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στο 
κράτος μέλος, από τον διευθυντή, και από 
έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Οι εθνικές κανονιστικές 
αρχές διορίζουν έναν αναπληρωτή ανά 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 61

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 Εκτελεστικό Συμβούλιο απαρτίζεται
το πολύ από πέντε μέλη, δύο εκ των
οποίων είναι Αντιπρόεδροι του
Ρυθμιστικού Συμβουλίου και ένας εκ των 
οποίων ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου 
του ρυθμιστικού συμβουλίου. Οι
συνεδριάσεις του Εκτελεστικού
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
Πρόεδρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκλέγει 3. Οποιοσδήποτε από τους δύο 
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αντιπρόεδρο 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 αντιπροέδρου 
είναι δυόμισι έτη με δυνατότητα 
ανανέωσης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση 
η θητεία του αντιπροέδρου λήγει μόλις 
παύσει να είναι μέλος του ρυθμιστικού 
συμβουλίου.

αντιπροέδρους αντικαθιστά αυτοδικαίως 
τον πρόεδρο σε περίπτωση αδυναμίας του 
τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει 
με απλή πλειοψηφία των μελών του. Κάθε 
τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος, εκτός 
του διευθυντή και του αντιπροσώπου της 
Επιτροπής, διαθέτει μία ψήφο.

4. Εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα Κανονισμό, το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο ενεργεί με απλή πλειοψηφία. 
Κάθε μέλος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, καθοριστική είναι 
η ψήφος του Προέδρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
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του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.

της ανατίθενται με τον παρόντα 
κανονισμό, η Αρχή, είτε μέσω του 
ρυθμιστικού συμβουλίου είτε μέσω του 
εκτελεστικού συμβουλίου, ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αντανακλούν το γεγονός ότι, ενώ το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τις
αποστολές και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται επίσης ένα Εκτελεστικό 
Συμβούλιο που απαρτίζεται από περιορισμένο αριθμό μελών που εκλέγονται μεταξύ των μελών 
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και δύο Αντιπροέδρων).

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Αρχή παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αντανακλούν το γεγονός ότι, ενώ το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τις
αποστολές και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται επίσης ένα Εκτελεστικό 
Συμβούλιο που απαρτίζεται από περιορισμένο αριθμό μελών που εκλέγονται μεταξύ των μελών 
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και δύο Αντιπροέδρων).

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 Άρθρο 28
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Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου Καθήκοντα του εκτελεστικού συμβουλίου
1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί, 
στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, προς 
τον διευθυντή πριν από την έκδοση των 
γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και 
αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
4 έως 23. Επιπλέον, το ρυθμιστικό
συμβούλιο παρέχει καθοδήγηση στον 
διευθυντή κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του τελευταίου.

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αντανακλούν το γεγονός ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για τη 
συνολική λειτουργία και την εκπροσώπηση του BERT.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29
Διευθυντής

Άρθρο 29
Εκτελεστικός διευθυντής

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 δε 
ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

1. Η Αρχή διοικείται από τον εκτελεστικό
διευθυντή της, ο οποίος ενεργεί με βάση
τις οδηγίες του εκτελεστικού συμβουλίου.

2. Αφού ζητήσει τη γνώμη του 
ρυθμιστικού συμβουλίου, το διοικητικό
συμβούλιο διορίζει τον διευθυντή με 
κριτήρια την αξία του, τις δεξιότητες και 
την πείρα του στον τομέα των δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
από πίνακα δύο τουλάχιστον υποψηφίων, 
τους οποίους προτείνει η Επιτροπή. Πριν 
διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο διορίζει τον 
εκτελεστικό διευθυντή με κριτήρια την 
αξία του, τις δεξιότητες και την πείρα του 
στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από πίνακα 
δύο τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους 
προτείνει η Επιτροπή. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο 
υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να 
προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών 
της. 

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 διευθυντή είναι τριετής. 
Στη διάρκεια των εννέα τελευταίων μηνών 
της περιόδου αυτής το ρυθμιστικό 
συμβούλιο διενεργεί αξιολόγηση με 
αντικείμενο ιδίως: 

(α) τις επιδόσεις του διευθυντή, (α) τις επιδόσεις του εκτελεστικού 
διευθυντή, 

(β) τα καθήκοντα και τις ανάγκες της 
Αρχής κατά τα επόμενα έτη. (β) τα καθήκοντα και τις ανάγκες της 

Αρχής κατά τα επόμενα έτη.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται, 
ενεργώντας κατόπιν σχετικής πρότασης 
της Επιτροπής και αφού ζητήσει τη 
γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου, να 

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να 
παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή άπαξ για μέγιστο διάστημα 
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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.

τριών ετών λαμβάνοντας υπόψη την 
έκθεση αξιολόγησης και μόνο εφόσον η 
παράταση αυτή δικαιολογείται από τα 
καθήκοντα και τις ανάγκες της Αρχής.

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς του Διευθυντή αναθεωρείται και η θέση του μετονομάζεται σε Εκτελεστικό
Διευθυντή προκειμένου να αντικατοπτρίζεται μια μετατόπιση του ρόλου του Εκτελεστικού 
Διευθυντή στην αναθεωρημένη δομή διακυβέρνησης. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής εκλέγεται από
το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και τοποθετείται ως διευθυντικό στέλεχος υπεύθυνο για τα 
καθημερινά επιχειρησιακά θέματα. Δεδομένου ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής ενεργεί βάσει
εντολών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν μπορεί να είναι 
υπόλογος στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθήκοντα του διευθυντή Καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή

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

1.Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
εξουσιοδοτείται από το εκτελεστικό 
συμβούλιο να εκπροσωπεί την Αρχή σε 
συγκεκριμένα θέματα και είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή (θέση που αντικαθιστά τη θέση του Διευθυντή) 
εξειδικεύονται ώστε να εναρμονιστούν με τροπολογίες που προτείνονται σε άλλα άρθρα.

Τροπολογία 69

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

Τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή (θέση που αντικαθιστά τη θέση του Διευθυντή) 
εξειδικεύονται ώστε να εναρμονιστούν με τροπολογίες που προτείνονται σε άλλα άρθρα.
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Κάθε έτος ο εκτελεστικός διευθυντής 
καταρτίζει σχέδιο προγράμματος εργασιών 
της Αρχής για το επόμενο έτος και το 
υποβάλλει στο ρυθμιστικό συμβούλιο. Το 
ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο 
προγράμματος εργασιών και το υποβάλλει
στην Επιτροπή πριν από τις 30 Ιουνίου του 
έτους.

Υποβάλλει το πρόγραμμα εργασιών στο 
διοικητικό συμβούλιο, πριν από την 1η 
Σεπτεμβρίου, προς έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή (θέση που αντικαθιστά τη θέση του Διευθυντή) 
εξειδικεύονται ώστε να εναρμονιστούν με τροπολογίες που προτείνονται σε άλλα άρθρα.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31
Υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων

διαγράφεται

1. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων έχει 
την ευθύνη του συντονισμού των 
καθηκόντων της Αρχής που συνδέονται 
με την ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών. Ο υπεύθυνος ασφάλειας 
δικτύων υπάγεται και δίνει αναφορά στον 
διευθυντή. Καταρτίζει το σχέδιο ετήσιου 
προγράμματος εργασιών για τις 
δραστηριότητες αυτές.
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2. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων 
διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο 
για πενταετή θητεία με κριτήρια την αξία 
του, τις δεξιότητες και την πείρα του σε 
θέματα ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών από πίνακα δύο 
τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους 
προτείνει η Επιτροπή.
3. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων είναι 
δυνατόν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά 
του μόνον με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν 
διαβούλευσης με τον διευθυντή. Το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.
4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται,
ενεργώντας κατόπιν σχετικής πρότασης 
της Επιτροπής και αφού ζητήσει τη 
γνώμη του διευθυντή, να παρατείνει τη 
θητεία του υπευθύνου ασφάλειας δικτύων 
άπαξ για μέγιστο διάστημα τριών ετών, 
μόνο εφόσον η παράταση αυτή 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο BERT δεν πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον ENISA, κατά
συνέπεια η θέση του Υπεύθυνου Ασφάλειας Δικτύων είναι περιττή (βλ. επίσης τροπολογίες στο 
άρθρο 3).

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. O υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων
συγκροτεί μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων, 
απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες που 
εκπροσωπούν τους διάφορους 
ενδιαφερομένους, δηλαδή το βιομηχανικό 

1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο συγκροτεί 
μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων, 
απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες που 
εκπροσωπούν τους διάφορους 
ενδιαφερομένους, δηλαδή το βιομηχανικό 
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κλάδο των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών, τις ενώσεις 
καταναλωτών και τους πανεπιστημιακούς 
εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Ο υπεύθυνος 
ασφάλειας δικτύων καθορίζει, κατόπιν 
διαβούλευσης με τον διευθυντή, τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ό,τι 
αφορά ιδίως τον αριθμό, τη σύνθεση, τον 
διορισμό των μελών και τη λειτουργία της 
ομάδας.

κλάδο των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών (εκπρόσωποι 
εργαζομένων και εργοδοτών), τις ενώσεις 
καταναλωτών και τους πανεπιστημιακούς 
εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Καθορίζει, 
κατόπιν διαβούλευσης με τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά ιδίως τον 
αριθμό, τη σύνθεση, τον διορισμό των 
μελών και τη λειτουργία της ομάδας.

2. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων
προεδρεύει της ομάδας. Η διάρκεια της 
θητείας των μελών της ομάδας είναι 
δυόμισι έτη. Τα μέλη της ομάδας δεν 
επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ή του ρυθμιστικού 
συμβουλίου.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής προεδρεύει 
της ομάδας. Η διάρκεια της θητείας των 
μελών της ομάδας είναι δυόμισι έτη. Τα 
μέλη της ομάδας δεν επιτρέπεται να είναι 
μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου.

3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις και να συμμετέχουν στις 
εργασίες της ομάδας.

3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις και να συμμετέχουν στις 
εργασίες της ομάδας.

4. Η ομάδα δύναται να συμβουλεύει τον
υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων κατά την
άσκηση των καθηκόντων του βάσει του 
παρόντος κανονισμού, κατά την εκπόνηση 
πρότασης για τα σχετικά μέρη του 
προγράμματος εργασιών της Αρχής καθώς 
και για την εξασφάλιση επικοινωνίας με 
τους οικείους ενδιαφερομένους επί όλων 
των θεμάτων που συνδέονται με το 
πρόγραμμα εργασιών.

4. Η ομάδα δύναται να συμβουλεύει τον 
εκτελεστικό διευθυντή κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, κατά την εκπόνηση πρότασης 
για τα σχετικά μέρη του προγράμματος 
εργασιών της Αρχής καθώς και για την 
εξασφάλιση επικοινωνίας με τους οικείους 
ενδιαφερομένους επί όλων των θεμάτων 
που συνδέονται με το πρόγραμμα 
εργασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων είναι σημαντικό όργανο της Αρχής, δεδομένου ότι
αντιπροσωπεύει τους ενδιαφερόμενους και τα συμφέροντα των καταναλωτών και των 
εργαζομένων, καθώς και τους εκπροσώπους των εργοδοτών.
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33
Συμβούλιο προσφυγών

διαγράφεται

1. Το συμβούλιο προσφυγών απαρτίζεται 
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που 
επιλέγονται μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην 
ανώτατων υπαλλήλων των εθνικών 
κανονιστικών αρχών, των αρχών 
ανταγωνισμού ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών θεσμικών οργάνων με 
κατάλληλη πείρα στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το 
συμβούλιο προσφυγών ορίζει τον πρόεδρό 
του.
2. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο.
3. Η θητεία των μελών του συμβουλίου 
προσφυγών είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις
τους ανεξάρτητα και δε δεσμεύονται από 
υποδείξεις. Δεν επιτρέπεται να ασκούν 
άλλα καθήκοντα στην Αρχή ή στο οικείο 
διοικητικό ή ρυθμιστικό συμβούλιο. 
Μέλος του συμβουλίου προσφυγών δεν 
είναι δυνατόν να εκπέσει από την 
ιδιότητά του αυτή κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, εκτός εάν κριθεί ότι έχει 
υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα και το 
διοικητικό συμβούλιο εκδώσει απόφαση 
έκπτωσης κατόπιν διαβούλευσης με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο.
4. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
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διαδικασία προσφυγής, εάν έχουν 
οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον σε 
αυτήν ή εάν διετέλεσαν στο παρελθόν 
εκπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων ή εάν 
συμμετείχαν στη λήψη της 
προσβαλλόμενης απόφασης.
Εάν, για κάποιον από τους λόγους που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ένα μέλος του 
συμβουλίου προσφυγών θεωρεί ότι ένα 
άλλο μέλος δεν πρέπει να συμμετάσχει σε 
διαδικασία προσφυγής, το πρώτο μέλος 
ενημερώνει σχετικά το συμβούλιο 
προσφυγών. Οποιοσδήποτε διάδικος στη 
διαδικασία προσφυγής δύναται να 
υποβάλει αίτηση εξαίρεσης μελών του 
συμβουλίου προσφυγών για οποιονδήποτε 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο ή εάν υπάρχουν υπόνοιες 
μεροληψίας. Η αίτηση εξαίρεσης δεν 
μπορεί να στηρίζεται στην ιθαγένεια των 
μελών και δεν είναι παραδεκτή, εάν ο 
διάδικος, μολονότι γνώριζε τον λόγο 
εξαίρεσης, προέβη σε διαδικαστική 
πράξη.
5. Το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν στις περιπτώσεις που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 4 χωρίς 
τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου 
μέλους. Για τη λήψη της απόφασης αυτής 
το ενδιαφερόμενο μέλος αντικαθίσταται 
στο συμβούλιο προσφυγών από τον 
αναπληρωτή του, εκτός εάν και ο 
αναπληρωτής εμπίπτει στις εν λόγω 
περιπτώσεις. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση ο πρόεδρος διορίζει 
αντικαταστάτη μεταξύ των διαθέσιμων 
αναπληρωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο BERT δεν θα λαμβάνει αποφάσεις που επιδέχονται προσφυγή, το εν λόγω 
άρθρο καθίσταται περιττό.



PE404.762v01-00 54/64 PA\718429EL.doc

EL

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34
Προσφυγές

διαγράφεται

1. Το συμβούλιο προσφυγών είναι 
αρμόδιο να αποφαίνεται επί των 
προσφυγών που ασκούνται κατά των 
αποφάσεων ή των μέτρων που λαμβάνει η 
Αρχή στα πεδία τα οποία καλύπτει το 
άρθρο 8 παράγραφος 1.
2. Οι αποφάσεις του συμβουλίου 
προσφυγών λαμβάνονται με ειδική 
πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων από 
τα έξι μέλη του. Το συμβούλιο προσφυγών 
συγκαλείται όποτε είναι αναγκαίο.
3. Προσφυγή που ασκείται δυνάμει της 
παραγράφου 1 δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Ωστόσο, εφόσον θεωρεί ότι 
το επιβάλλουν οι περιστάσεις, το 
συμβούλιο προσφυγών δύναται να 
αναστείλει την εκτέλεση της 
προσβαλλόμενης απόφασης.
4. Η προσφυγή, μαζί με το υπόμνημα στο 
οποίο εκτίθενται οι λόγοι υποβολής της, 
υποβάλλεται εγγράφως στην Αρχή εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
απόφασης ή του μέτρου στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή, απουσία 
κοινοποίησης, από την ημέρα 
δημοσιοποίησης του μέτρου ή της 
απόφασης της Αρχής. Τα συμβούλιο 
προσφυγών αποφασίζει σχετικά με την 
προσφυγή εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της.
5. Εάν η προσφυγή είναι παραδεκτή, το 
συμβούλιο προσφυγών εξετάζει κατά 
πόσον είναι βάσιμη. Καλεί, όσο συχνά 
απαιτείται, τους διαδίκους να 
καταθέσουν παρατηρήσεις σχετικά με 
κοινοποιήσεις που εκδίδει το ίδιο ή 
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σχετικά με ανακοινώσεις εκ μέρους των 
άλλων διαδίκων, εντός καθορισμένων 
προθεσμιών. Οι διάδικοι έχουν το 
δικαίωμα να προβούν σε προφορική 
παρουσίαση.
6. Υπό τους όρους του παρόντος άρθρου 
το συμβούλιο προσφυγών δύναται να 
ασκεί κάθε εξουσία που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Αρχής ή να παραπέμπει 
την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο της 
Αρχής. Το τελευταίο δεσμεύεται από την 
απόφαση του συμβουλίου προσφυγών.
7. Το συμβούλιο προσφυγών εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο BERT δεν θα λαμβάνει αποφάσεις που επιδέχονται προσφυγή, το εν λόγω 
άρθρο καθίσταται περιττό.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35
Προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου 

και του Δικαστηρίου

διαγράφεται

1. Είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή 
ενώπιον του Πρωτοδικείου ή του 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 230 
της Συνθήκης, κατά αποφάσεων του 
συμβουλίου προσφυγών ή, όταν δεν 
υπάρχει δικαίωμα προσφυγής, στο 
συμβούλιο προσφυγών κατά αποφάσεων 
της Αρχής.
2. Εάν η Αρχή δε λάβει μια απόφαση, 
είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή για 
παράλειψη ενώπιον του Πρωτοδικείου ή 
του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 
232 της Συνθήκης.
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3. Η Αρχή οφείλει να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφώνεται 
με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου ή του 
Δικαστηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο BERT δεν θα λαμβάνει αποφάσεις που επιδέχονται προσφυγή, το εν λόγω 
άρθρο καθίσταται περιττό.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα 
εξής:

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται στα 
εξής:

(α) τέλη για υπηρεσίες παρεχόμενες από 
την Αρχή·
(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)·

(γ) επιδότηση από την Κοινότητα 
εγγεγραμμένη στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του 
άρθρου 185 του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

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

(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.

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT. 
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 
κάθε έτους ο διευθυντής καταρτίζει 
προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο 
καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και το 
πρόγραμμα εργασιών που προβλέπονται 
για το επόμενο οικονομικό έτος, και 
διαβιβάζει το εν λόγω προσχέδιο 
προϋπολογισμού στο διοικητικό
συμβούλιο, συνοδευόμενο από πίνακα 
προσωρινών θέσεων προσωπικού. Κάθε 
έτος, βάσει του προσχεδίου που έχει 
καταρτιστεί από τον διευθυντή, το 
διοικητικό συμβούλιο προβαίνει σε 
εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων της 
Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος. Η 
εκτίμηση αυτή, που περιλαμβάνει και 
σχέδιο οργανογράμματος, διαβιβάζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 
Μαρτίου. Πριν από την έγκριση της 
εκτίμησης το προσχέδιο που έχει 
καταρτιστεί από τον διευθυντή 
διαβιβάζεται στο ρυθμιστικό συμβούλιο, 
το οποίο δύναται να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού.

1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 
κάθε έτους ο εκτελεστικός διευθυντής 
καταρτίζει προσχέδιο προϋπολογισμού, το 
οποίο καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας 
και το πρόγραμμα εργασιών που 
προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό 
έτος, και διαβιβάζει το εν λόγω προσχέδιο 
προϋπολογισμού στο ρυθμιστικό
συμβούλιο, συνοδευόμενο από πίνακα 
προσωρινών θέσεων προσωπικού. Κάθε 
έτος, βάσει του προσχεδίου που έχει 
καταρτιστεί από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, το ρυθμιστικό συμβούλιο 
προβαίνει σε εκτίμηση των εσόδων και 
των εξόδων της Αρχής για το επόμενο 
οικονομικό έτος, αναφέροντας τα ποσά 
που πρόκειται να καλυφθούν από 
κοινοτική χρηματοδότηση (Άρθρο 36 (γ)) 
και από εισφορές των κρατών μελών 
(Άρθρο 36 (ε)). Η εκτίμηση αυτή, που 
περιλαμβάνει και σχέδιο 
οργανογράμματος, διαβιβάζεται από τον
Εκτελεστικό Διευθυντή στο Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή των 
Προϋπολογισμών τα ης Αρχής (την 
"Επιτροπή Προϋπολογισμών").
Η Επιτροπή Προϋπολογισμών
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απαρτίζεται από 16 μέλη, εκ των οποίων
επτά ορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, επτά από το Συμβούλιο και 
δύο από την Επιτροπή. Η Επιτροπή
Προϋπολογισμών λαμβάνει αποφάσεις
ενεργώντας με δύο τρίτα των μελών της. 
Η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν είναι
μόνιμο σώμα. Η Επιτροπή
Προϋπολογισμών εγκρίνει τις εκτιμήσεις
που θα περιληφθούν στο σχέδιο
προϋπολογισμού και τον πίνακα 
προσωπικού ως ποσό που καλύπτεται
από την κοινοτική χρηματοδότηση βάσει
του άρθρου 26 και διαβιβάζει την 
απόφασή της στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.
Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο οριστικοποιεί
το σχέδιο προϋπολογισμού και τον πίνακα
θέσεων προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη 
την απόφαση της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών και αποφασίζοντας για 
το ποσό, εφόσον υπάρχει, που θα 
καλυφθεί από τις συνεισφορές των 
κρατών μελών βάσει του άρθρου 36(ε).

Or. en

Αιτιολόγηση

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτίμηση διαβιβάζεται από την 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο (στο εξής «η αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό Αρχή») ταυτόχρονα με 
το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Η εκτίμηση που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών και 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 διαβιβάζεται από την 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο (στο εξής «η αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό Αρχή») ταυτόχρονα με 
το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 77

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί, 
χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό Αρχή την πρόθεσή του να 
υλοποιήσει σχέδια τα οποία ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές δημοσιονομικές 
επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού του, ειδικότερα κάθε 
σχέδιο που σχετίζεται με ακίνητη 
περιουσία, όπως μίσθωση ή αγορά κτιρίων. 
Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Εάν 
οποιοδήποτε από τα σκέλη της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό Αρχής προτίθεται 
να γνωμοδοτήσει, γνωστοποιεί την 
πρόθεσή του αυτή στην Αρχή εντός δύο 
εβδομάδων από την παραλαβή των 
πληροφοριών που αφορούν το κτιριακό 
σχέδιο. Εάν δεν λάβει απάντηση, η Αρχή 

6. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωστοποιεί, 
χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό Αρχή την πρόθεσή του να 
υλοποιήσει σχέδια τα οποία ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές δημοσιονομικές 
επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού του, ειδικότερα κάθε 
σχέδιο που σχετίζεται με ακίνητη 
περιουσία, όπως μίσθωση ή αγορά κτιρίων, 
σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο 
απαιτεί επιπλέον κοινοτική 
χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 36(γ). 
Σε τέτοια περίπτωση, η Αρχή ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή. Εάν οποιοδήποτε 
από τα σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό Αρχής προτίθεται να 
γνωμοδοτήσει, γνωστοποιεί την πρόθεσή 
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μπορεί να προβεί στη σχεδιαζόμενη πράξη. του αυτή στην Αρχή εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή των πληροφοριών που 
αφορούν το κτιριακό σχέδιο. Εάν δεν λάβει 
απάντηση, η Αρχή μπορεί να προβεί στη 
σχεδιαζόμενη πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 77

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές έχουν στόχο να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές, τις εξουσίες και τα καθήκοντα του
BERT στο άρθρο 3. Ο BERT προτείνεται να μην έχει εξουσία να επιβάλλει μέτρα και θα
χρησιμεύει κατά κύριο λόγο ως συμβουλευτικό όργανο που θα εκδίδει μόνο γνωμοδοτήσεις. Η
μνεία στις ομάδες προστασίας καταναλωτών έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του προσωπικού της Αρχής και 
ιδίως ο διευθυντής, ο υπεύθυνος 
ασφάλειας δικτύων και οι υπάλληλοι που 
αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη μέλη 
προβαίνουν σε δήλωση δεσμεύσεων και 
δήλωση συμφερόντων όπου δηλώνουν τα 
τυχόν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θίγουν την 
ανεξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις 
υποβάλλονται γραπτώς.

Τα μέλη του προσωπικού της Αρχής και 
ιδίως ο εκτελεστικός διευθυντής και οι 
υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά 
από τα κράτη μέλη προβαίνουν σε δήλωση 
δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων 
όπου δηλώνουν τα τυχόν άμεσα ή έμμεσα 
συμφέροντα που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία 
τους. Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται 
γραπτώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή έχει στόχο να εκφράσει τις προτάσεις στα άρθρα 3 και 24 σχετικά με 
την κατάργηση της θέσης του Υπεύθυνου Ασφάλειας Δικτύων.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον 
διευθυντή της.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή βρίσκεται σε συμφωνία με την αναθεωρημένη δομή διακυβέρνησης και 
την παραχώρηση του δικαιώματος εκπροσώπησης του BERT στο Εκτελεστικό Συμβούλιο στο 
άρθρο 28, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο προσωπικό της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων του διευθυντή και 
του υπευθύνου ασφάλειας δικτύων, έχουν 
εφαρμογή ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς 
που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
καθώς και οι κανόνες εφαρμογής τους που 
έχουν θεσπισθεί από κοινού από τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

1. Στο προσωπικό της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων του εκτελεστικού 
διευθυντή και εξαιρουμένων των 
αποσπασμένων από τα κράτη μέλη 
εμπειρογνωμόνων, έχουν εφαρμογή ο 
κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων καθώς και οι κανόνες 
εφαρμογής τους που έχουν θεσπισθεί από 
κοινού από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές αντανακλούν  τις προτάσεις στα άρθρα 3 και 24 σχετικά με την
κατάργηση της θέσης του Υπεύθυνου Ασφάλειας Δικτύων και  τις αλλαγές στη διακυβέρνηση, 
δηλαδή την κατάργηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αυξημένο ρόλο του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 84

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 

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

κανονισμό και στα ετήσια προγράμματα 
εργασιών της. Κατά την αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των καταναλωτών, τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση και οι 
τυχόν συνοδευτικές προτάσεις 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, καθώς 
και στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν θα ελέγχει τον BERT, είναι προτιμότερο η λειτουργία του BERT
να παρακολουθείται από τον ίδιο τον BERT. Ωστόσο, η έκθεση την οποία θα καταρτίζει ο
BERT πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή για λόγους διαφάνειας.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56
Μεταβατικές διατάξεις

διαγράφεται

1. Η Αρχή αναλαμβάνει στις 14 Μαρτίου 
2011 την ευθύνη για όλες τις 
δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
πριν από αυτή την ημερομηνία και οι 
οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

2. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί 
κινητών περιουσιακών στοιχείων που 
κατέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
κατά την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 ανωτέρω 
μεταβιβάζονται στην Αρχή από την ίδια 
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ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να διαγραφεί, σε συμφωνία με τις αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 3 (ο ENISA δεν 
συγχωνεύεται με τον BERT).


