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ΓΝΩΜΗ 
της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  
της 

Βουλής των Αντιπροσώπων  
της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

για την 
 

 «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση)»  

[COM(2016)590] 
 

και την 
 

«Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση 
του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» 

[COM(2016)591] 
 
 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (η Επιτροπή) εξέτασε σε 

συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2016, την Πρόταση Οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) καθώς επίσης και την Πρόταση Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Η Επιτροπή, έπειτα από ενδελεχή εξέταση 

των πιο πάνω νομοθετικών προτάσεων εκφράζει τις ακόλουθες θέσεις: 

 

Η Επιτροπή εκφράζει τη διαφωνία της αναφορικά με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

ρυθμίσει θέματα κατά τρόπο συγκεντρωτικό με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων (implementing 

acts) που θα στοχεύουν στην επίτευξη εναρμόνισης σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση 

δυσεύρετων εθνικών πόρων όπως για παράδειγμα το φάσμα και η αρίθμηση, που σήμερα 

αποτελούν αρμοδιότητα των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών. Η Επιτροπή, επισημαίνει ότι 

στην περίπτωση της διεθνούς περιαγωγής όπου εκδόθηκαν εκτελεστικές πράξεις παρά τις σφοδρές 

αντιδράσεις των κρατών μελών, οι εν λόγω πράξεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο για τους πάροχους σε 

ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.  

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη δημιουργία κοινού 

ελαχίστου επιπέδου αρμοδιοτήτων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών μελών του Φορέα 

Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, εφεξής «BEREC», με στόχο 

την πιο αποδοτική και  αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που ρυθμίζονται από τον 

Οργανισμό και την επιδίωξη της ομοιόμορφης προσέγγισης στα ρυθμιστικά θέματα που άπτονται 

των εθνικών αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει τη διαφωνία της 
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αναφορικά με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) να αποκτήσει δικαίωμα αρνησικυρίας σε 

ομοφωνία με τον Φορέα BEREC στην πρόθεση μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής να επιβάλει 

συγκεκριμένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο διενέργειας εξέτασης αγοράς και (β) να 

διαφοροποιήσει το καθεστώς λειτουργίας του Φορέα BEREC μετεξελίσσοντάς τον σε Υπηρεσία 

(Agency) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνεπακόλουθο περιορισμό της επιρροής και της εμπλοκής 

των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στη λειτουργία του, πράξη που ενδεχομένως να μειώσει την 

εξειδίκευσή του ως φορέα συλλογικής γνώσης σε ρυθμιστικά θέματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν 

λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε αντίθεση με τη μελέτη αξιολόγησης της 

λειτουργίας του Φορέα BEREC1 όπως και με το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2 

της 10ης Δεκεμβρίου 2013. 

 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

συμβάλουν στη διαμόρφωση των προτεινόμενων νομοθετικών προτάσεων με τρόπο που να 

διαφυλάσσεται η αρμοδιότητα των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών να ρυθμίζουν θέματα 

που άπτονται της διαχείρισης δυσεύρετων εθνικών πόρων όπως για παράδειγμα το φάσμα και η 

αρίθμηση και παράλληλα να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το ρόλο του Φορέα BEREC ως 

ανεξάρτητου φορέα συλλογικής γνώσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών αντί της μετεξέλιξής του 

σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αμφιλεγόμενη ανεξαρτησία. 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1403 

 

2
 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10

ης
 Δεκεμβρίου 2013 που περιέχει τη γνωμοδότηση για την έκθεση 

αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές (BEREC) και της Υπηρεσίας 
(P7_TA(2013)0536). Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0536+0+DOC+XML+V0//EL 
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