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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δημιουργία μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών αποτελεί ύψιστη 
πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ. Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής του Ιουνίου του 2006 
περιελάμβανε προτάσεις τροποποίησης του νομικού πλαισίου. Αυτή η εκτενής και σφαιρική 
διαδικασία επανεξέτασης έφερε στο φως ορισμένα προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί 
ακόμη.

Η Επιτροπή, για να διευκολύνει την υπερπήδηση αυτών των εμποδίων, προτείνει να 
δημιουργηθεί μια νέα ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές (ΕΚΑ) και με την Επιτροπή. Η νέα Αρχή, η οποία θα λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τους 
επικεφαλής των εθνικών κανονιστικών αρχών όλων των κρατών μελών της ΕΕ και θα 
αντικαταστήσει την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (European Regulators Group 
- ERG). Η Αρχή θα είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα: 

 παροχή έγκυρων συμβουλών στην Επιτροπή, για να εξασφαλιστεί η συνεπέστερη 

εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ

 ρυθμιστική εποπτεία του καθορισμού και της ανάλυσης αγορών και της εφαρμογής 

διορθωτικών μέτρων

 καθορισμός διακρατικών αγορών

 συμβουλές ως προς την εναρμόνιση των ραδιοσυχνοτήτων και εξουσίες λήψης 

αποφάσεων ως προς τη διοίκηση της αριθμοδότησης 

  κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για θέματα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών 

 μέριμνα για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (δηλ. ανάληψη των 

καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA)).

Η υπό εξέταση πρόταση της Επιτροπής προσέκρουσε στη σαφή απόρριψη του Συμβουλίου. 
Προτείνεται κατωτέρω ένα εναλλακτικό μοντέλο Κοινού Φορέα (Δικτύου) των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών ("Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities"). Το εν 
λόγω Δίκτυο αποτελεί έναν κοινό φορέα των εθνικών κανονιστικών αρχών και δεν διαθέτει 
νομική προσωπικότητα, τούτο σημαίνει ειδικότερα ότι δεν αποτελεί μέρος της άμεσης ή 
έμμεσης κοινοτικής διοίκησης. Σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, δίδεται έμφαση 
στη δημιουργία διαδικασίας λήψεως κοινών αποφάσεων από τις εθνικές κανονιστικές αρχές 
που υπάγονται στο εθνικό δίκαιο. Με το Δίκτυο των εθνικών κανονιστικών αρχών δεν θα 
δημιουργείτο μια Αρχή σε επίπεδο ΕΕ, ούτε θα μεταβιβάζονταν εξουσίες λήψεως αποφάσεων 
των θεσμικών οργάνων της ΕΚ. Οι κανονιστικές εξουσίες του Δικτύου πρέπει, πέραν του 
παρόντος κανονισμού, να κατοχυρώνονται και να καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο.

Το Δίκτυο, ιδία πρωτοβουλία ή εάν τούτο προβλέπεται ρητώς στις ισχύουσες οδηγίες, θα 
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εγκρίνει γνωμοδοτήσεις και κοινές θέσεις στο πεδίο των καθηκόντων που αναθέτει η οδηγία 
πλαίσιο στις εθνικές κανονιστικές αρχές. Οι κοινές θέσεις πρέπει να έχουν για τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές την ίδια δεσμευτική ισχύ όπως και οι συστάσεις της Επιτροπής, πρέπει 
δηλαδή να λαμβάνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό υπόψη σε κάθε διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων. Οι αποφάσεις του Δικτύου πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία, ενώ κάθε 
εθνική κανονιστική αρχή θα διαθέτει μία ψήφο. Το Δίκτυο θα είναι επιφορτισμένο με τα ίδια 
βασικά καθήκοντα που αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής. Το Δίκτυο θα έχει την 
υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Δικτύου των εθνικών κανονιστικών αρχών 
από οικονομικούς και υλικούς πόρους των κρατών μελών, πρέπει να είναι δυνατή η 
χρηματοδότηση από την Κοινότητα. Το Δίκτυο δεν έχει νομική προσωπικότητα, επομένως 
δεν είναι δυνατή η άμεση χορήγηση πόρων. Πρέπει επομένως να πραγματοποιείται "έμμεση" 
χρηματοδότηση, κυρίως μέσω της διάθεσης υλικών πόρων από την Κοινότητα υπό τη μορφή 
επαρκών διοικητικών πόρων. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί κατάλληλος διοικητικός 
φορέας χωρίς νομική προσωπικότητα υπό τη μορφή Γραμματείας του Δικτύου των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών ("Office of the Network of National Regulatory Authorities").

Λόγω των μεγάλων περιθωρίων ελιγμών των εθνικών κανονιστικών αρχών, τα οποία 
συνδέονται με τη ρυθμιστική προσέγγιση που έχει ως άξονα τη διαδικασία, είναι απαραίτητο 
να προβλεφθεί ελάχιστο επίπεδο συντονισμού στη διαδικασία ρύθμισης των αγορών. Η 
αποστολή της εσωτερικής αγοράς που συνίσταται στην εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης 
επιβάλλει μια πρακτική, αποτελεσματική "ρυθμιστική προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω", 
η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα 
πραγματικά προβλήματα πρόσβασης και, επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών, τον 
συντονισμό των εθνικών κανονιστικών αρχών όσον αφορά τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα 
αίτια των εμποδίων στην πρόσβαση στην εσωτερική αγορά αντιμετωπίζονται κατά τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο επί τόπου από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, οι οποίες εν 
συνεχεία έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις λύσεις στο πλαίσιο της προτεινόμενης 
διαδικασίας του Δικτύου των εθνικών κανονιστικών αρχών που θα κατοχυρώνεται στο 
κοινοτικό δίκαιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 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
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ίδρυση του Δικτύου των Εθνικών 
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Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κανονιστικών Αρχών για την Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του κειμένου. Η έγκριση της παρούσας 
τροπολογίας θα καταστήσει αναγκαίες 
αντίστοιχες τροποποιήσεις σε όλο το 
κείμενο).

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η πρακτική της ανταλλαγής 
πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των 
εθνικών κανονιστικών αρχών που 
εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα για να 
εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
της νομοθεσίας στην εσωτερική αγορά 
αποδείχθηκε αποτελεσματική. Συνεπώς, 
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η διαδικασία της λήψεως κοινών 
αποφάσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 
25 του παρόντος κανονισμού, αποσκοπεί 
στην ενίσχυση της συνεργασίας των 
εθνικών κανονιστικών αρχών. Λόγω των 
ποικίλων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι εθνικές κανονιστικές 
αρχές και των συχνά διαφορετικών 
συνθηκών αγοράς που επικρατούν στα 
κράτη μέλη, μόνο μία λύση που βασίζεται 
στη χρήση των υφισταμένων, 
αποκεντρωμένων φορέων μπορεί να είναι 
κατάλληλη, εύλογη και σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της αρχής της 
επικουρικότητας.

Or. de

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Παράλληλα επισημάνθηκαν ορισμένα 
προβλήματα, και ιδίως προβλήματα που 
συνδέονται με την οργανωτική δομή του 
ENISA, τη σύνθεση δεξιοτήτων και το 
μέγεθος του επιχειρησιακού του 
προσωπικού και εφοδιαστικές δυσχέρειες.
Τα κύρια καθήκοντα του ENISA θα πρέπει 
να εξελιχθούν κατά τρόπο ώστε να 
καταστούν κύρια συνιστώσα της Αρχής, η 
οποία, χάρη στον σαφέστερο 
προσδιορισμό των στόχων και των 
καθηκόντων, αναμένεται να διασφαλίσει 
μια πιο αποτελεσματική, στοχοθετημένη 
και οικονομικά αποδοτική εκπλήρωση 
αυτών των στόχων και καθηκόντων, 
συνεπή προς τις αρχές της βελτίωσης της 
νομοθεσίας από μία μόνο Αρχή αρμόδια
επί των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινοτικού κανονιστικού 
πλαισίου για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 

(11) Παράλληλα επισημάνθηκαν ορισμένα 
προβλήματα, και ιδίως προβλήματα που 
συνδέονται με την οργανωτική δομή του 
ENISA, τη σύνθεση δεξιοτήτων και το 
μέγεθος του επιχειρησιακού του 
προσωπικού και εφοδιαστικές δυσχέρειες.
Τα κύρια καθήκοντα του ENISA θα πρέπει 
να εξελιχθούν κατά τρόπο ώστε να 
καταστούν κύρια συνιστώσα του νέου 
οργάνου, το οποίο, χάρη στον σαφέστερο 
προσδιορισμό των στόχων και των 
καθηκόντων, αναμένεται να διασφαλίσει 
μια πιο αποτελεσματική, στοχοθετημένη 
και οικονομικά αποδοτική εκπλήρωση 
αυτών των στόχων και καθηκόντων, 
συνεπή προς τις αρχές της βελτίωσης της 
νομοθεσίας από ένα μόνο όργανο αρμόδιο
επί των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινοτικού κανονιστικού 
πλαισίου για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Για τους λόγους αυτούς, είναι 
αναγκαίο να ιδρυθεί ένα νέος κοινοτικός 
οργανισμός, το ευρωπαϊκό Δίκτυο των 
Εθνικών Κανονιστικών Αρχών για την 
Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (στο 
εξής αναφέρεται ως “Δίκτυο”). Το Δίκτυο 
θα συμβάλει ουσιαστικά στην προαγωγή 
της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
μέσω της βοήθειας που θα προσφέρει στην 
Επιτροπή και στις εθνικές κανονιστικές 
αρχές. Θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς 
και θα εμπνέει εμπιστοσύνη χάρη στην 
ανεξαρτησία του, την ποιότητα των 
συμβουλών που θα παρέχει και των 
πληροφοριών που θα διαδίδει, τη 
διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας του, και την ταχύτητα με την 
οποία θα εκτελεί τα καθήκοντα που θα του
ανατεθούν.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Αρχή θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης θεσμικής δομής 
και ισορροπίας εξουσιών της Κοινότητας.
Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη όσον 

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

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Αρχή θα πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή σε σχέση με οποιαδήποτε 
επέκταση των κοινοτικών απαιτήσεων 
φορητότητας αριθμών. Μια τέτοια 
επέκταση μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, 
το είδος των προς μεταφορά πληροφοριών 
ή τους τύπους των δικτύων (δηλ. σταθερών 
ή κινητών επικοινωνιών) μεταξύ των 
οποίων πρόκειται να μεταφερθούν αριθμοί 
και πληροφορίες. Οι τροποποιήσεις των 
σχετικών απαιτήσεων θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος για τους 
χρήστες και το κόστος μεταγωγής για τις 
επιχειρήσεις καθώς και τις εμπειρίες στα 
κράτη μέλη.

(19) Η Αρχή θα πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε σχέση με 
οποιαδήποτε επέκταση των κοινοτικών 
απαιτήσεων φορητότητας αριθμών. Μια 
τέτοια επέκταση μπορεί να αφορά, μεταξύ 
άλλων, το είδος των προς μεταφορά 
πληροφοριών ή τους τύπους των δικτύων 
(δηλ. σταθερών ή κινητών επικοινωνιών)
μεταξύ των οποίων πρόκειται να 
μεταφερθούν αριθμοί και πληροφορίες. Οι 
τροποποιήσεις των σχετικών απαιτήσεων 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος 
για τους χρήστες και το κόστος μεταγωγής 
για τις επιχειρήσεις καθώς και τις εμπειρίες 
στα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Αρχή πρέπει επίσης να μπορεί να διαγράφεται
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αναθέτει μελέτες που είναι απαραίτητες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων της, 
εξασφαλίζοντας έτσι χάρη στις σχέσεις 
της με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
την αποφυγή των διπλών προσπαθειών.

Or. de

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η Αρχή πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων με 
αποτελεσματικό και, προπάντων, 
ανεξάρτητο τρόπο. Ως εκ τούτου, το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το οποίο θα 

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

Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για να διασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία της Αρχής, ο διευθυντής της θα 
πρέπει να διορίζεται βάσει των προσόντων 
και των τεκμηριωμένων διοικητικών και 
διαχειριστικών ικανοτήτων του καθώς και 
βάσει των ικανοτήτων και της πείρας του 
στον τομέα των δικτύων, υπηρεσιών και 
αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να 
εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη 
ανεξαρτησία και ευελιξία ως προς την 
οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της 
Αρχής. Ο διευθυντής θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
επιτέλεση των καθηκόντων του 
Οργανισμού σε συνθήκες ανεξαρτησίας.

(34) Για να διασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία της Αρχής, ο διευθυντής της θα 
πρέπει να διορίζεται βάσει των προσόντων 
και των τεκμηριωμένων διοικητικών και 
διαχειριστικών ικανοτήτων του καθώς και 
βάσει των ικανοτήτων και της πείρας του 
στον τομέα των δικτύων, υπηρεσιών και 
αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να 
εκτελεί τα καθήκοντά του με ευελιξία ως 
προς την οργάνωση της εσωτερικής 
λειτουργίας της Αρχής. Ο διευθυντής θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
επιτέλεση των καθηκόντων του 
Οργανισμού.

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί 
ότι τα μέρη που θίγονται από τις 
αποφάσεις της Αρχής θα διαθέτουν τις 

διαγράφεται
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αναγκαίες δυνατότητες προσφυγής. Θα 
πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία ενός 
κατάλληλου μηχανισμού προσφυγών, 
ούτως ώστε οι αποφάσεις της Αρχής να 
μπορούν να αποτελούν αντικείμενο 
προσφυγής ενώπιον ειδικού τμήματος 
προσφυγών, οι αποφάσεις του οποίου θα 
μπορούν να προσβάλλονται, με τη σειρά 
τους, ενώπιον του Δικαστηρίου.

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η ομαλή 
μετάβαση όσον αφορά τις υπό εξέλιξη 
δραστηριότητες του ENISA που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σε 
συνεργασία με τις εθνικές κανονιστικές 
αρχές και την Επιτροπή στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος κανονιστικής 
ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σε 
συνεργασία με την Επιτροπή στο πλαίσιο 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
κανονιστικής ρύθμισης των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Or. de
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) παρέχει συμβουλές στους παράγοντες 
της αγοράς επί κανονιστικών ζητημάτων·

Or. de

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανταλλάσει, διαδίδει και συλλέγει 
πληροφορίες και αναλαμβάνει μελέτες σε 
πεδία συναφή με τις δραστηριότητές της· 

(δ) ανταλλάσει, διαδίδει και συλλέγει 
πληροφορίες σε πεδία συναφή με τις 
δραστηριότητές της·

Or. de

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 18

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 διενεργεί την 
ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 5 της οδηγίας αυτής και 
γνωμοδοτεί σχετικά προς την Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 19

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. de

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή συνεργάζεται με τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές επί ζητημάτων 
σχετικών με τη δόλια ή καταχρηστική 

3. Η Αρχή είναι αρμόδια επί ζητημάτων 
σχετικών με τη δόλια ή καταχρηστική 
χρήση πόρων αριθμοδότησης εντός της 



PE404.779v01-00 14/39 PA\718683EL.doc

EL

χρήση πόρων αριθμοδότησης εντός της 
Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά τις 
διασυνοριακές υπηρεσίες. Δύναται να 
διατυπώσει γνώμη σχετικά με τα μέτρα 
που θα μπορούσαν να ληφθούν σε 
κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση των περιπτώσεων απάτης ή 
κατάχρησης και άλλων ζητημάτων 
αριθμοδότησης που ανησυχούν τους 
καταναλωτές.

Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά τις 
διασυνοριακές υπηρεσίες. Δύναται να 
διατυπώσει γνώμη σχετικά με τα μέτρα 
που θα μπορούσαν να ληφθούν σε 
κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση των περιπτώσεων απάτης ή 
κατάχρησης και άλλων ζητημάτων 
αριθμοδότησης που ανησυχούν τους 
καταναλωτές.

Or. de

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όργανα της Αρχής Οργάνωση της Αρχής

Η Αρχή αποτελείται από: Το Δίκτυο των Εθνικών Κανονιστικών 
Αρχών ορίζει τον διευθυντή του, 
οργανώνει τη γραμματεία του, καταρτίζει 
τον προϋπολογισμό του και καθορίζει την 
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έδρα του.
(α) διοικητικό συμβούλιο
(β) ρυθμιστικό συμβούλιο
(γ) διευθυντή
(δ) υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων
(ε) μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων
(στ) συμβούλιο προσφυγών.

Or. de

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διοικητικό συμβούλιο Διαδικασία κοινών αποφάσεων των 
εθνικών κανονιστικών αρχών

Or. de

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Το Δίκτυο των Εθνικών Κανονιστικών 
Αρχών προωθεί την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την ενιαία διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων των εθνικών 
κανονιστικών αρχών. Το Δίκτυο αποτελεί 
το οργανωτικό πλαίσιο για τη λήψη 
κοινών αποφάσεων των εθνικών 
κανονιστικών αρχών, εγκρίνει κοινές 
θέσεις και γνωμοδοτήσεις και παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή και στις 
εθνικές κανονιστικές αρχές επί όλων των 
ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων των εθνικών κανονιστικών 
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αρχών.

Or. de

Τροπολογία 25

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. Κοινές θέσεις είναι αποφάσεις του 
Δικτύου των Εθνικών Κανονιστικών 
Αρχών οι οποίες παρέχουν 
κατευθυντήριες γραμμές για κανονιστικά 
μέτρα που λαμβάνουν οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές. Γνωμοδοτήσεις είναι 
γνώμες του Δικτύου των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών που εγκρίνονται 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών.

Or. de

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής της Αρχής 
συμμετέχει στις συζητήσεις εκτός 
αντίθετης απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως σε τακτική συνεδρίαση.
Συνεδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός 

3. Το Δίκτυο των Εθνικών Κανονιστικών 
Αρχών δύναται, εάν τούτο προβλέπεται 
από το νομικό πλαίσιο ή ιδία 
πρωτοβουλία, να εγκρίνει, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, κοινές θέσεις και 
γνωμοδοτήσεις επί όλων των ζητημάτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
των εθνικών κανονιστικών αρχών 
δυνάμει του νομικού πλαισίου. 
Συγκεκριμένα, το Δίκτυο των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών, μέσω των κοινών 
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τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Το 
διοικητικό συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με 
σημαίνουσα ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται 
να επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες κατ εφαρμογή του 
εσωτερικού του κανονισμού. Η Αρχή 
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο 
διοικητικό συμβούλιο.

θέσεων, οι οποίες συμφωνούν με τις 
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και 
κυρίως με το νομικό πλαίσιο, προωθεί 
την ομοιόμορφη εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Δίκτυο των Εθνικών Κανονιστικών 
Αρχών λαμβάνει υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες. Σε περίπτωση που εθνική 
κανονιστική αρχή αποκλίνει από τις 
κοινές θέσεις, είναι υποχρεωμένη να 
δικαιολογήσει την απόκλιση αυτή 
ενώπιον του Δικτύου των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών.

Or. de

Τροπολογία 27

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. Κατά τη λήψη αποφάσεων του Δικτύου 
των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών 
σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 3 
κάθε εθνική κανονιστική αρχή διαθέτει 
μία ψήφο.

Or. de

Τροπολογία 28

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 

5. Εάν το νομικό πλαίσιο προβλέπει τη 
λήψη κοινών αποφάσεων από τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές, ισχύουν οι διατάξεις 
των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος 
άρθρου. Εάν προβλέπονται 
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μέλος, και , εφόσον είναι αναγκαίο, τους 
κανόνες για την απαρτία.

γνωμοδοτήσεις του Δικτύου των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών, χωρίς να γίνεται 
αναφορά στις παραγράφους 6 ή 7, ισχύει 
η διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 6.

Or. de

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εάν το νομικό πλαίσιο προβλέπει τη 
λήψη κοινών αποφάσεων από τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές και περιέχει αναφορά 
στην παρούσα παράγραφο, για τη λήψη 
απόφασης του Δικτύου των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών απαιτείται απλή 
πλειοψηφία των ψήφων.

Or. de

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Εάν το νομικό πλαίσιο προβλέπει τη 
λήψη κοινών αποφάσεων από τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές και περιέχει αναφορά 
στην παρούσα παράγραφο, για τη λήψη 
απόφασης του Δικτύου των Εθνικών 
Κανονιστικών Αρχών απαιτείται 
ομοφωνία.

Or. de
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Οι αιτιολογημένες αποφάσεις του 
Δικτύου των Εθνικών Κανονιστικών 
Αρχών δημοσιεύονται τηρουμένων των 
διατάξεων περί τήρησης του εμπορικού 
απορρήτου που ισχύουν για τις εθνικές 
κανονιστικές αρχές.

Or. de

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5δ. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
καταρτίζουν, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παράγραφο 6, 
κανονισμό διαδικασίας στον οποίο 
ορίζονται οι λεπτομέρειες της 
διαδικασίας λήψεως αποφάσεων καθώς 
και της συνεργασίας εντός του Δικτύου 
των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών. 
Αποφάσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 είναι έγκυρες μόνο εάν 
έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
διαδικασίας. Ο κανονισμός διαδικασίας 
προβλέπει επίσης κανόνες που διέπουν τη 
συνεργασία με την Επιτροπή.

Or. de
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26
Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

διαγράφεται

1. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον 
διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 2, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του ρυθμιστικού συμβουλίου.
2. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον 
υπεύθυνο ασφάλειας δικτύων σύμφωνα 
με το άρθρο 31 παράγραφος 2, αφού 
ζητήσει τη γνώμη του διευθυντή.
3. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.
4. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1.
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.
6. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του 
σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 38.
7. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, 
με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, 
σχετικά με την αποδοχή 
κληροδοτημάτων, δωρεών ή 
επιχορηγήσεων από άλλες κοινοτικές 
πηγές.
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8. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή και 
επί του υπευθύνου ασφάλειας δικτύων.
9. Εφόσον είναι αναγκαίο, το διοικητικό 
συμβούλιο χαράσσει την πολιτική 
προσωπικού της Αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 49 παράγραφος 2.
10. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τις 
ειδικές διατάξεις για την άσκηση του 
δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα 
της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 47.
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.
12. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.
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.

Or. de
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27
Ρυθμιστικό συμβούλιο

διαγράφεται

1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από ένα αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος, 
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.
2. Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του 
προέδρου του ρυθμιστικού συμβουλίου.
3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκλέγει 
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.
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.
5. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.
6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
που του ανατίθενται με τον παρόντα 
κανονισμό το ρυθμιστικό συμβούλιο 
ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση 
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κράτους μέλους και καμία δημόσια ή 
ιδιωτική επιχείρηση.
7. Η Αρχή παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28
Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου

διαγράφεται

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.
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.
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.
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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. de

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29
Διευθυντής

διαγράφεται

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.
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.
3. Η θητεία του διευθυντή είναι 
πενταετής. Στη διάρκεια των εννέα 
τελευταίων μηνών της περιόδου αυτής η 
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Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση με 
αντικείμενο ιδίως: 
(α)τις επιδόσεις του διευθυντή,
(β) τα καθήκοντα και τις ανάγκες της 
Αρχής κατά τα επόμενα έτη.
4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, 
ενεργώντας κατόπιν σχετικής πρότασης 
της Επιτροπής και αφού ζητήσει τη 
γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου, να 
παρατείνει τη θητεία του διευθυντή άπαξ 
για μέγιστο διάστημα τριών ετών 
λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση 
αξιολόγησης και μόνο εφόσον η 
παράταση αυτή δικαιολογείται από τα 
καθήκοντα και τις ανάγκες της Αρχής. 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.
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.
6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από τον 
διευθυντή να υποβάλει έκθεση των 
πεπραγμένων του.

Or. de
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30
Καθήκοντα του διευθυντή

διαγράφεται

1. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
εκπροσώπηση της Αρχής και είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκησή της.
2. Ο διευθυντής προετοιμάζει τις εργασίες 
του διοικητικού συμβουλίου. Συμμετέχει 
στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Ο διευθυντής εκδίδει τις 
γνωμοδοτήσεις, συστάσεις και αποφάσεις 
που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 23 με 
τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού 
συμβουλίου.
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. Υποβάλλει το πρόγραμμα 
εργασιών στο διοικητικό συμβούλιο, πριν 
από την 1η Σεπτεμβρίου, προς έγκριση.
5. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών της Αρχής υπό την καθοδήγηση 
του ρυθμιστικού συμβουλίου και του 
υπευθύνου ασφάλειας δικτύων, κατά 
περίπτωση, και υπό τον διοικητικό έλεγχο 
του διοικητικού συμβουλίου.
6. Ο διευθυντής λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα, κυρίως δε εκδίδει εσωτερικές 
διοικητικές εγκυκλίους και δημοσιεύει 
ανακοινώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η 
λειτουργία της Αρχής σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.
7. Ο διευθυντής προβαίνει σε εκτίμηση 
των εσόδων και των δαπανών της Αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 και εκτελεί τον 
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προϋπολογισμό της Αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 38.
8. Κάθε έτος ο διευθυντής συντάσσει 
σχέδιο ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 
της Αρχής, η οποία περιλαμβάνει μία 
ενότητα για τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες της Αρχής και μία για τα 
οικονομικά και διοικητικά θέματα.
9. Έναντι του προσωπικού της Αρχής ο 
διευθυντής ασκεί τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 
3.

Or. de

Τροπολογία 38

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.
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 
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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. de

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32
Mόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 40

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.
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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 
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 
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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. de

Τροπολογία 41

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 
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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. Καλεί, όσο συχνά απαιτείται, τους 
διαδίκους να καταθέσουν παρατηρήσεις 
σχετικά με κοινοποιήσεις που εκδίδει το 
ίδιο ή 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. de

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35
Προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου 

διαγράφεται
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και του Δικαστηρίου
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.
3. Η Αρχή οφείλει να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφώνεται 
με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου ή του 
Δικαστηρίου.

Or. de

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς 
της Αρχής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή.
Επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 
της Επιτροπής, εάν το επιβάλλουν οι 
ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της Αρχής 
και μόνο με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40
Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης

διαγράφεται

1. Για την καταπολέμηση της απάτης, 
της διαφθοράς και άλλων παράνομων 
πράξεων, εφαρμόζονται άνευ 
περιορισμών οι διατάξεις του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες 
που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF).
2. Η Αρχή προσχωρεί στη διοργανική 
συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF)και θεσπίζει αμέσως 
τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες 
εφαρμόζονται στο σύνολο του 
προσωπικού της Αρχής.
3. Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις, οι 
συμφωνίες και οι εκτελεστικές πράξεις 
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που απορρέουν από αυτές ορίζουν ρητά 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF
δύνανται, εάν χρειαστεί, να διενεργήσουν 
επιτόπιους ελέγχους των δικαιούχων των 
ποσών που έχει καταβάλει η Αρχή καθώς 
και των μελών του προσωπικού που είναι 
αρμόδια για τη χορήγηση των εν λόγω 
ποσών.

Or. de

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν προτάσεως του διευθυντή, 
δύναται να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα 
μέρη να παρίστανται ως παρατηρητές 
στις εργασίες που αφορούν ορισμένες 
δραστηριότητες της Αρχής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48
Νομικό καθεστώς

διαγράφεται

1. Η Αρχή είναι κοινοτικό όργανο με 
νομική προσωπικότητα.
2. Σε κάθε κράτος μέλος η Αρχή έχει την 
ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που 
αναγνωρίζει σε νομικά πρόσωπα το 
εθνικό δίκαιο. Δύναται ιδίως να αποκτά ή 
να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία 
και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
3. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον 
διευθυντή της.
4. Η Αρχή εδρεύει [στ… …]. Μέχρις να 
ετοιμαστούν οι εγκαταστάσεις της, θα 
φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις της 
Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49
Προσωπικό

διαγράφεται

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 
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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.
2. Το διοικητικό συμβούλιο, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει 
τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 110 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.
3. Έναντι του προσωπικού της η Αρχή 
ασκεί τις εξουσίες που ανατίθενται στην 
αρμόδια για τους διορισμούς Αρχή από 
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στην αρμόδια για τη 
σύναψη συμβάσεων Αρχή από το 
καθεστώς που εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.
4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να 
θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων 
από τα κράτη μέλη στην Αρχή.

Or. de

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50
Προνόμια και ασυλίες

διαγράφεται

Στην Αρχή και στο προσωπικό της 
εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί 
προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51
Ευθύνη της Αρχής

διαγράφεται

1. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης 
η Αρχή αποκαθιστά, σύμφωνα με τις 
κοινές γενικές αρχές των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, οποιαδήποτε βλάβη 
προκαλεί η ίδια ή το προσωπικό της κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το 
Δικαστήριο είναι αρμόδιο επί 
οποιασδήποτε διαφοράς αφορά την 
αποκατάσταση τέτοιας βλάβης.
2. Η προσωπική οικονομική και 
πειθαρχική ευθύνη των μελών του 
προσωπικού της Αρχής έναντι της Αρχής 
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στο προσωπικό της Αρχής.

Or. de

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54α
Το Δίκτυο των Εθνικών Κανονιστικών 
Αρχών υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά 
με τις δραστηριότητές του.

Or. de
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