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KORT BEGRUNDELSE 
 

Formål og anvendelsesområde 

Telekom-pakken blev offentliggjort i september 2016 og indeholder en række 

lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer til en revision af 

rammebestemmelserne på telekommunikationsområdet. Pakkens hovedelement er et forslag 

til direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, der har til formål at 

modernisere telekommunikationsreglerne, der sidst blev opdateret i 2009. Kultur- og 

Uddannelsesudvalget er også i færd med at udarbejde en særskilt udtalelse om dette forslag 

(ordfører: Curzio Maltese).  

Forslaget indgår i denne telekom-pakke og søger at skabe en mere sammenhængende og 

effektiv institutionel reguleringsramme for elektronisk kommunikation. Dette sker igennem 

oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) som et fuldt udviklet decentraliseret EU-agentur (det er for 

øjeblikket en hybridstruktur med et mellemstatsligt organ, der bringer nationale lovgivere 

sammen om at udføre EU’s reguleringsmæssige opgaver understøttet af BEREC-kontoret, et 

lille fællesskabsagentur, der yder faglig og administrativ støtte til BEREC).  

Forslaget indeholder primært klassiske agenturbestemmelser i overensstemmelse med den 

fælles tilgang til decentraliserede EU-agenturer fra 2012, som er vedtaget af Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen i fællesskab. Det samler også den fuldstændige liste over opgaver 

(artikel 2), som BEREC er blevet pålagt ved forskellige lovgivningstiltag, herunder de 

opgaver, BEREC har fået tildelt i henhold til den europæiske kodeks for elektronisk 

kommunikation. Mens nogle opgaver er af interesse for CULT-udvalget (f.eks. BEREC’s 

opgave med at afgive udtalelser om udkast til nationale foranstaltninger i forbindelse med 

peer review af frekvensressourcer), er indholdet af opgaverne reguleret i forslaget til kodeks. 

BEREC, Status quo eller et fuldstændigt EU-agentur? 

Ordføreren er yderst bevidst om, at forslaget om at gå bort fra den nuværende BEREC-

struktur og skabe et fuldt udviklet EU-agentur er omstridt, idet hun har læst et antal udtalelser 

fra nationale parlamenter om emnet, for ikke at nævne BEREC’s egen udtalelse om forslaget, 

og forhørt sig om spørgsmålet. Det er ikke desto mindre ordførerens opfattelse, at dette 

spørgsmål er så væsentligt, at det skal behandles i det kompetente udvalg, nemlig Udvalget 

om Industri, Forskning og Energi (ITRE), som helt klart er i den bedste position til at forstå 

og danne sig et overblik over, hvilken institutionel struktur der er bedst egnet til det 

lovgivningsmæssige miljø for elektronisk kommunikation. De ændringsforslag, som 

ordføreren har forelagt, berører ikke dette væsentlige spørgsmål. 

BEREC’s arbejde har indflydelse på politikområder, der er af interesse for CULT, især i en 

verden, hvor myndigheder, der er udpeget med henblik på både telekommunikation og radio- 

og tv-spredning, er normen, og hvor over the top (OTT)-levering af indhold får stadig større 

betydning. Ordføreren ønsker derfor at sikre uafhængighed for de nationale 

reguleringsmyndigheder og deres medlemmer ved at sikre, at BEREC-forslaget fuldt ud er i 

overensstemmelse med artikel 7 i forslaget til direktiv om en europæisk kodeks for 

elektronisk kommunikation.   

Ordførerens holdning  
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Ordføreren har stillet et begrænset antal målrettede ændringsforslag til Kommissionens 

forslag. Nogle ændringer har til formål at præcisere visse bestemmelser eller gøre dem mere 

læselige. Flertallet har til formål at understrege, at BEREC skal varetage sine opgaver og 

udføre sit arbejde under passende hensyntagen til de generelle mål med at fremme den 

kulturelle og sproglige mangfoldighed og mediepluralisme, som det er fastlagt i artikel 3 i 

direktivet om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation. 

Nogle af ændringsforslagene har også til formål at sikre, at BEREC-arbejdsgrupperne 

repræsenterer et så bredt spektrum af politiske interesser som muligt og fungerer på linje med 

de generelle målsætninger nævnt ovenfor, og at BEREC engagerer sig aktivt med et så bredt 

udsnit af interessehavere som muligt under sit arbejde.  

Endelig understreger ordføreren det hensigtsmæssige i, at BEREC samarbejder med andre af 

Unionens organer, kontorer og arbejdsgrupper, navnlig for at sikre politisk sammenhæng og 

effektivitet. Hun understreger også, at et sådant samarbejde - især med enheder såsom 

Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester og 

Frekvenspolitikgruppen - bør have mulighed for som led i BEREC’s arbejde at sikre en 

generel politisk sammenhæng og effektivitet.   

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) BEREC og BEREC-kontoret har 

bidraget positivt til en konsekvent 

gennemførelse af rammebestemmelserne 

for elektronisk kommunikation. Ikke desto 

mindre er der stadig betydelige forskelle 

mellem medlemsstaterne med hensyn til 

reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's 

og BEREC-kontorets styringsstruktur 

besværlig og giver anledning til en unødig 

administrativ byrde. For at sikre 

effektivitetsforøgelser og synergier og 

yderligere at bidrage til udviklingen af det 

(7) BEREC og BEREC-kontoret har 

bidraget positivt til en konsekvent 

gennemførelse af rammebestemmelserne 

for elektronisk kommunikation. Ikke desto 

mindre er der stadig betydelige forskelle 

mellem medlemsstaterne med hensyn til 

reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's 

og BEREC-kontorets styringsstruktur 

besværlig og giver anledning til unødige 

administrative byrder. For at sikre 

effektivitetsforøgelser og synergier og 

yderligere at bidrage til udviklingen af det 
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indre marked for elektronisk 

kommunikation i hele Unionen samt til 

fremme af adgang til og anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 

konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter og borgernes 

interesser har denne forordning har til 

formål at styrke BEREC's rolle og dets 

styringsstruktur ved at oprette BEREC som 

et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer 

også til behovet for at afspejle BEREC's 

væsentligt større rolle som følge af 

forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører 

opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-

dækkende roaming, forordning (EU) 

2015/2120, som indfører opgaver for 

BEREC i forbindelse med åben 

internetadgang og EU-dækkende roaming, 

og direktivet, der indfører et betydeligt 

antal nye opgaver for BEREC såsom at 

udstede afgørelser og retningslinjer om en 

række emner, at rapportere om tekniske 

spørgsmål, at føre registre og afgive 

udtalelser om det indre markeds procedurer 

for udkast til nationale foranstaltninger til 

markedsregulering samt om tildeling af 

brugsret til frekvensressourcer. 

indre marked for elektronisk 

kommunikation i hele Unionen samt til 

fremme af adgang til og anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, af 

konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter og af borgernes 

interesser har denne forordning til formål 

at styrke BEREC's rolle og dets 

styringsstruktur ved at oprette BEREC som 

et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer 

også til behovet for at afspejle BEREC's 

væsentligt større rolle under forordning 

(EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver 

for BEREC, for så vidt angår EU-

dækkende roaming, forordning (EU) 

2015/2120, som indfører opgaver for 

BEREC i forbindelse med åben 

internetadgang og EU-dækkende roaming, 

og direktivet, der indfører et betydeligt 

antal nye opgaver for BEREC såsom at 

udstede afgørelser og retningslinjer på en 

række områder, at rapportere om tekniske 

spørgsmål, at føre registre og afgive 

udtalelser om det indre markeds procedurer 

for udkast til nationale foranstaltninger til 

markedsregulering samt om tildeling af 

brugsret til frekvensressourcer. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Gennemførelsen af lovrammen for 

elektronisk kommunikation har sammen 

med udviklingen inden for 

kommunikationsteknologi og software 

ført til store spring fremad i den måde, 

hvorpå kultur og kulturelt indhold 

fordeles og gøres tilgængeligt for de 

europæiske borgere. Den uens 

infrastrukturdækning og 

fastlåsningsvirkninger har også medført 

dybe digitale kløfter. Der er behov for at 

bygge bro over disse kløfter og forhindre, 
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at der opstår nye, navnlig i forbindelse 

med kulturel mangfoldighed og 

flersprogethed, og BEREC, der bør 

anvende værktøjer, der er afpasset efter 

opgavernes omfang, er en af de 

institutioner, der bør tage højde for den 

bredere kulturelle og sociale kontekst i 

forbindelse med udstedelse af 

retningslinjer, udtalelser og andre typer 

tekster. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) BEREC bør udføre de opgaver, 

den har fået tildelt, under passende 

hensyntagen til artikel 167 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

med henblik på de generelle målsætninger 

om fremme af den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed og mediepluralismen som 

fastlagt i direktivets artikel 3, stk. 1, samt 

de mål, der er fastlagt i UNESCO’s 

konvention fra 2005 om beskyttelse og 

fremme af de kulturelle udtryksformers 

mangfoldighed. 

Begrundelse 

For at understrege, at de generelle målsætninger om fremme af den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed og mediepluralismen bør være retningsgivende for BEREC’s arbejde, 

eftersom afgørelser, der vedrører elektronisk kommunikation (f.eks. om frekvensallokering) 

kan have indflydelse på præcis disse områder. Minder i denne forbindelse om UNESCO-

konventionen. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) BEREC bør om nødvendigt have (11) For at sikre politisk sammenhæng 
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mulighed for at samarbejde med andre EU-

organer, -agenturer, -kontorer og 

rådgivende grupper, uanset deres rolle, 

navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd30, gruppen 

af europæiske tilsynsmyndigheder for 

audiovisuelle medietjenester31 og Den 

Europæiske Unions Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed32, samt med de 

eksisterende udvalg (som f.eks. 

Kommunikationsudvalget og 

Frekvensudvalget). Det bør også have 

mulighed for at samarbejde med 

tredjelandes kompetente myndigheder, 

navnlig myndigheder, der er kompetente 

inden for elektronisk kommunikation, 

og/eller grupper af disse myndigheder samt 

med internationale organisationer, hvis det 

er nødvendigt for udførelsen af dets 

opgaver. 

og konsekvens og for at kunne varetage 

sine opgaver effektivt og under behørig 

hensyntagen til Unionens politiske mål i 

bredere forstand bør BEREC have 

mulighed for at samarbejde med andre EU-

organer, -agenturer, -kontorer og 

rådgivende grupper, uanset deres rolle, 

navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd30, 

gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder 

for audiovisuelle medietjenester31 og Den 

Europæiske Unions Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed32, samt med de 

eksisterende udvalg (som f.eks. 

Kommunikationsudvalget og 

Frekvensudvalget). Det bør også have 

mulighed for at samarbejde med 

tredjelandes kompetente myndigheder, 

navnlig myndigheder, der er kompetente 

inden for elektronisk kommunikation, 

og/eller grupper af disse myndigheder samt 

med internationale organisationer, hvis det 

er nødvendigt for udførelsen af dets 

opgaver. 

__________________ __________________ 

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse 

af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 

27.7.2002, s. 49). 

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse 

af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 

27.7.2002, s. 49). 

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. 

april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. 

april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

31 Direktiv [...]. 31 Direktiv [...]. 

32 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 

2013 om Den Europæiske Unions Agentur 

for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA) og om ophævelse af forordning 

(EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 

18.6.2013, s. 41). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 

2013 om Den Europæiske Unions Agentur 

for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA) og om ophævelse af forordning 

(EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 

18.6.2013, s. 41). 
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Begrundelse 

For at fremhæve det hensigtsmæssige i at samarbejde med andre relevante organer, herunder 

ERGA og Frekvenspolitikgruppen. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) I forhold til tidligere, hvor der både 

var et repræsentantskab og et 

forvaltningsudvalg side om side, burde én 

bestyrelse, som opstiller generelle 

retningslinjer for BEREC's virksomhed og 

træffer afgørelser i spørgsmål om såvel 

regulering og drift som om den 

administrative og budgetmæssige 

forvaltning, bidrage til at forbedre 

agenturets effektivitet, konsistens og 

resultater. Med henblik herpå bør 

bestyrelsen varetage de relevante 

funktioner og ud over to repræsentanter 

for Kommissionen bestå af lederen eller et 

medlem af det kollegiale organ fra hver 

enkelt national tilsynsmyndighed, som er 

beskyttet af bestemmelser, for så vidt angår 

afskedigelse. 

(12) I forhold til tidligere, hvor der både 

var et repræsentantskab og et 

forvaltningsudvalg side om side, burde én 

bestyrelse, som opstiller generelle 

retningslinjer for BEREC's virksomhed og 

træffer afgørelser i spørgsmål om såvel 

regulering og drift som om den 

administrative og budgetmæssige 

forvaltning, bidrage til at forbedre 

agenturets effektivitet, konsistens og 

resultater. Med henblik herpå bør 

bestyrelsen varetage de relevante 

funktioner, og den bør ud over 

repræsentanten for Kommissionen bestå 

af lederen eller et medlem af det kollegiale 

organ fra hver enkelt national 

tilsynsmyndighed, som er beskyttet af 

bestemmelser, for så vidt angår 

afskedigelse. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Den administrerende direktør er 

BEREC's repræsentant i retlig henseende, 

og dennes rolle er afgørende for, at det nye 

agentur fungerer tilfredsstillende, og for 

gennemførelsen af de opgaver, det har fået 

pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den 

pågældende på grundlag af en liste, der er 

udarbejdet af Kommissionen efter en åben 

(16) Den administrerende direktør er 

BEREC's repræsentant i retlig henseende, 

og dennes rolle er afgørende for, at det nye 

agentur fungerer tilfredsstillende, og for 

gennemførelsen af de opgaver, det har fået 

pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den 

pågældende på grundlag af en liste, der er 

udarbejdet af Kommissionen efter en åben 
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og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for 

at sikre en streng evaluering af 

kandidaterne og et højt niveau af 

uafhængighed. Desuden var 

mandatperioden for BEREC-kontorets 

administrerende direktør tidligere på tre år. 

Det er nødvendigt for den administrerende 

direktør at have en tilstrækkelig lang 

mandatperiode for at sikre stabilitet og 

gennemføre en langsigtet strategi for 

agenturet. 

og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for 

at sikre en streng evaluering af 

kandidaterne og et højt niveau af 

uafhængighed. Før udnævnelsen bør den 

kandidat, bestyrelsen har valgt, indbydes 

til at give møde i Europa-Parlamentets 

kompetente udvalg, således at de kan give 

deres tilsagn. Desuden var mandatperioden 

for BEREC-kontorets administrerende 

direktør tidligere på tre år. Det er 

nødvendigt for den administrerende 

direktør at have en tilstrækkelig lang 

mandatperiode for at sikre stabilitet og 

gennemføre en langsigtet strategi for 

agenturet. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Erfaringen har vist, at de fleste af 

BEREC's opgaver udføres bedst i 

arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen 

have ansvaret for at nedsætte 

arbejdsgrupper og udpege deres 

medlemmer. For at sikre en afbalanceret 

tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres 

og ledes af medlemmer af BEREC's 

personale. Der bør på forhånd udarbejdes 

lister over kvalificerede eksperter for at 

sikre en hurtig nedsættelse af visse 

arbejdsgrupper, navnlig dem, der 

beskæftiger sig med det indre markeds 

procedurer for udkast til nationale 

foranstaltninger til markedsregulering og 

til tildeling af brugsret til 

frekvensressourcer, på grund af de frister, 

der gælder for disse procedurer. 

(17) Erfaringen har vist, at de fleste af 

BEREC's opgaver udføres bedst i 

arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen 

have ansvaret for at nedsætte 

arbejdsgrupper og udpege deres 

medlemmer. Sammensætningen af 

arbejdsgrupperne bør effektivt afspejle de 

forskellige politiske interesser, der er på 

spil, og tage behørigt hensyn til de 

generelle mål om fremme af den 

kulturelle og sproglige mangfoldighed og 

mediepluralismen, der er fastsat i 

direktivets artikel 3, stk. 1. For at sikre en 

afbalanceret tilgang bør arbejdsgrupperne 

koordineres og ledes af medlemmer af 

BEREC's personale. Der bør på forhånd 

udarbejdes lister over kvalificerede 

eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse 

af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der 

beskæftiger sig med det indre markeds 

procedurer for udkast til nationale 

foranstaltninger til markedsregulering og 

til tildeling af brugsret til 

frekvensressourcer, på grund af de frister, 
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der gælder for disse procedurer. 

Begrundelse 

For at understrege, at de arbejdsgrupper, der er oprettet af BEREC, skal tjene samtlige 

politiske interesser og i sit arbejde også tage hensyn til de generelle mål om fremme af 

kulturel/sproglig mangfoldighed og mediepluralisme. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) For at sikre, at BEREC fuldt ud 

tager hensyn til samtlige politiske 

interesser og forstår de mulige virkninger 

af sine foranstaltninger, bør agenturet 

aktivt inddrage de berørte parter gennem 

redskaber såsom regelmæssige fora, hvor 

de berørte parter høres. BEREC’s 

arbejdsgrupper bør også aktivt inddrage 

berørte parter, der ikke er aktive inden for 

reguleringsfællesskabet, og som omfatter 

et så bredt spektrum af interesser som 

muligt. 

Begrundelse 

Det skal gøres klart, at BEREC og dets arbejdsgrupper bør udvikle redskaber til aktivt at 

inddrage de berørte parter med repræsentation af et så bredt spektrum af interesser som 

muligt. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) BEREC bør for at kunne udføre 

sine opgaver effektivt have ret til at 

anmode om alle nødvendige informationer 

fra Kommissionen, de nationale 

tilsynsmyndigheder og, som en sidste 

udvej, andre myndigheder og 

(Vedrører ikke den danske tekst)

 BEREC bør for at kunne udføre 

sine opgaver effektivt have ret til at 

anmode om alle nødvendige informationer 

fra Kommissionen, de nationale 

tilsynsmyndigheder og, som en sidste 
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virksomheder. Anmodninger om 

informationer bør stå i et rimeligt forhold 

til formålet og ikke påføre adressaterne 

urimelige byrder. De nationale 

tilsynsmyndigheder, som er tættest på de 

elektroniske kommunikationsmarkeder, bør 

samarbejde med BEREC og levere 

rettidige og nøjagtige informationer for at 

sikre, at BEREC er i stand til at opfylde sit 

mandat. BEREC bør også give 

Kommissionen og de nationale 

tilsynsmyndigheder de nødvendige 

informationer ud fra princippet om loyalt 

samarbejde. 

udvej, andre myndigheder og 

virksomheder. Anmodninger om 

informationer bør stå i et rimeligt forhold 

til formålet og ikke påføre adressaterne 

urimelige byrder. De nationale 

tilsynsmyndigheder, som er tættest på de 

elektroniske kommunikationsmarkeder, bør 

samarbejde med BEREC og levere 

rettidige og nøjagtige informationer for at 

sikre, at BEREC er i stand til at opfylde sit 

mandat. BEREC bør også give 

Kommissionen og de nationale 

tilsynsmyndigheder de nødvendige 

informationer ud fra princippet om loyalt 

samarbejde. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

BEREC handler inden for 

anvendelsesområdet for direktiv [...], 

direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) nr. 

531/2012, forordning (EU) nr. 2015/2120 

og afgørelse nr. 243/2012/EU36 

(radiofrekvenspolitikprogram). 

BEREC handler inden for 

anvendelsesområdet for direktiv [...], 

direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) 

nr. 531/2012, forordning (EU) 2015/2120 

og afgørelse 243/2012/EU36 

(radiofrekvenspolitikprogram) og alle 

andre EU-retsakter, der fastsætter nye 

opgaver og beføjelser for den. 

_________________ _________________ 

36 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 

indførelse af et flerårigt 

radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 

21.3.2012, s. 7). 

36 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 

indførelse af et flerårigt 

radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 

21.3.2012, s. 7). 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. BEREC forfølger de samme mål 

som de nationale tilsynsmyndigheder 

3. BEREC forfølger de samme mål 

som de nationale tilsynsmyndigheder 
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("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. 

direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig 

en konsekvent gennemførelse af 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation inden for det i stk. 2 

omhandlede anvendelsesområde og 

bidrager dermed til at udvikle det indre 

marked. Det fremmer også adgang til og 

anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 
konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter samt EU-

borgernes interesser. 

("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. 

direktivets artikel 3. BEREC arbejder 

navnlig sammen med de nationale 

tilsynsmyndigheder om at sikre en 

konsekvent reguleringsmæssig tilgang til 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation inden for det i stk. 2 

omhandlede anvendelsesområde og under 

hensyntagen til målene i stk. 1, og 

bidrager dermed til at udvikle det indre 

marked. Det fremmer også 

ikkediskriminerende behandling af 

trafikken ved levering af 

internetadgangstjenester: åben 

internetadgang; adgang til og anvendelse 

af højkapacitetsdataforbindelser; 

konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter samt EU-

borgernes interesser. 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. BEREC udfører sine opgaver 

uafhængigt, upartisk og gennemsigtigt og 

trækker på den ekspertise, der findes hos 

de nationale tilsynsmyndigheder. Hver 

medlemsstat sikrer, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har de nødvendige 

økonomiske og menneskelige ressourcer 

til at kunne deltage i arbejdet i BEREC. 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) efter anmodning eller på eget 

initiativ at rådgive Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om resultatet af 

sin tekniske undersøgelse af de 

reguleringsmæssige konsekvenser af 
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ethvert anliggende vedrørende 

dynamikken i markedsudviklingen for 

rammerne for elektronisk kommunikation 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) efter anmodning at bistå de 

nationale tilsynsmyndigheder, Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 

deres forbindelser, drøftelser og 

udvekslinger med tredjeparter og bistå de 

nationale tilsynsmyndigheder og 

Kommissionen med formidlingen af 

bedste reguleringspraksis til tredjeparter 

Begrundelse 

Se ordlyden af artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1211/2009. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ac) at fremme samarbejdet mellem de 

nationale tilsynsmyndigheder og mellem 

disse myndigheder og Kommissionen 

Begrundelse 

Se ordlyden af artikel 1, stk. 4, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1211/2009. 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a d (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 ad) at fremsætte henstillinger og 

formidle bedste reguleringspraksis til de 

nationale tilsynsmyndigheder for at 

fremme en konsekvent gennemførelse af 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation 

 

Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a e (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ae) at rapportere om den elektroniske 

kommunikationssektor ved hjælp af 

offentliggørelse af en årsrapport om 

udviklingen i denne europæiske sektor 

 

Ændringsforslag   18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a f (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 af) at bistå Kommissionen, hvor det er 

relevant, som et rådgivende teknisk 

ekspertiseorgan i forbindelse med 

udarbejdelse og vedtagelse af retsakter 

inden for elektronisk kommunikation 

 

Ændringsforslag   19 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a g (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ag) at udføre opgaver, som det 

pålægges ved EU-retsakter, navnlig ved 

direktiv [...] ("kodeks for elektronisk 

kommunikation"), forordning (EU) nr. 

531/2012 og forordning (EU) 2015/2120. 
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Ændringsforslag   20 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at udvikle en økonomisk model 

med henblik på at bistå Kommissionen 

med at fastsætte 

maksimumstermineringstakster i Unionen i 

overensstemmelse med direktivets artikel 

73 

c) i tæt samarbejde med andre 

nationale tilsynsmyndigheder at udvikle 

en økonomisk model med henblik på at 

bistå Kommissionen med at fastsætte 

maksimumstermineringstakster i Unionen i 

overensstemmelse med direktivets artikel 

73 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) at afgive udtalelser, jf. direktivet 

og forordning (EU) nr. 531/2012, navnlig: 

udgår 

– om bilæggelse af 

grænseoverskridende tvister i 

overensstemmelse med direktivets artikel 

27 

 

– om udkast til nationale 

foranstaltninger vedrørende det indre 

markeds procedurer for 

markedsregulering i overensstemmelse 

med direktivets artikel 32, 33 og 66 

 

– om udkast til nationale 

foranstaltninger vedrørende det indre 

markeds procedurer for peer review af 

frekvensressourcer i overensstemmelse 

med direktivets artikel 35 

 

– om udkast til afgørelser og 

henstillinger om harmonisering i 

overensstemmelse med direktivets artikel 

38 

 

 

Ændringsforslag   22 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – for en ensartet gennemførelse af 

regelsættet for elektronisk 

kommunikation 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 7 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – for ikkediskriminerende 

behandling af trafikken ved levering af 

internetadgangstjenester i henhold til 

forordning (EU) 2015/2120 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – led 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – om handelspraksis, som kan føre 

til en skadelig virkning på 

ikkediskriminatorisk internetadgang, 

åbent internet, forbrugerrettigheder og 

misbrug 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. BEREC kan på begrundet 

anmodning af Kommissionen påtage sig 

andre specifikke opgaver, der er 

nødvendige for at leve op til sin rolle i 

overensstemmelse med artikel 1, stk. 2. 
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Begrundelse 

Se ordlyden af artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1211/2009. 

 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I det omfang det er nødvendigt for 

at nå de i denne forordning fastsatte mål og 

udføre sine opgaver, kan BEREC 

samarbejde med kompetente EU-organer, -

agenturer, -kontorer og rådgivende 

grupper, med kompetente myndigheder i 

tredjelande og/eller internationale 

organisationer i overensstemmelse med 

artikel 26. 

4. I det omfang det er nødvendigt for 

den for at nå de i denne forordning 

fastsatte mål og udføre sine opgaver og 

bidrage til Unionens politiske mål i 

bredere forstand, kan BEREC høre de 

nationale tilsynsmyndigheder og 

samarbejde med kompetente EU-organer, -

agenturer, -kontorer og rådgivende 

grupper, med kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne, tredjelande og/eller med 

nationale og internationale organisationer i 

overensstemmelse med artikel 26. 

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bestyrelsen består af en repræsentant for 

hver medlemsstat og to repræsentanter for 

Kommissionen, der alle har stemmeret. 

Hver enkelt national tilsynsmyndighed er 

ansvarlig for udpegelsen af sin respektive 

repræsentant blandt lederen og 

medlemmerne af den nationale 

tilsynsmyndigheds kollegiale organ. 

Bestyrelsen består af et medlem fra hver 

medlemsstat og en repræsentant for 

Kommissionen, der alle har stemmeret. 

Hver enkelt national tilsynsmyndighed er 

ansvarlig for udpegelsen af sin respektive 

repræsentant, som kan være enten lederen 

eller en anden repræsentant på højt plan 

for den nationale tilsynsmyndighed. 

Tredjelandes tilsynsmyndigheder, der 

indbydes af bestyrelsen, har 

observatørstatus. 

 

Ændringsforslag   28 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Formanden eller næstformanden 

aflægger rapport til Europa-Parlamentet 

om udførelsen af sit hverv og om 

BEREC’s resultater, når de anmodes 

herom. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Formanden deltager i 

afstemningen. 

3. Formanden har stemmeret. 

Begrundelse 

For at præcisere, at formanden ikke er forpligtet til, men har ret til at stemme. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den administrerende direktør 

deltager ikke i afstemningen. 

4. Den administrerende direktør har 

ikke stemmeret. 

Begrundelse 

For at præcisere, at den administrerende direktør ikke har ret til at stemme, men at 

vedkommende f.eks. kan spille en rolle i forbindelse med tilrettelæggelsen af afstemningen. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Arbejdsgruppernes arbejde Arbejdsgruppernes arbejde og inddragelse 

af de berørte parter 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 

arbejdsgrupperne, hvori eksperter fra de 

nationale tilsynsmyndigheder, 

Kommissionen, BEREC's personale og de 

nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande, 

der deltager i BEREC's arbejde, kan 

deltage. 

Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 

arbejdsgrupperne, der kan omfatte 

eksperter fra de nationale 

tilsynsmyndigheder, Kommissionen, 

BEREC's personale og de nationale 

tilsynsmyndigheder i tredjelande, der 

deltager i BEREC's arbejde. 

Sammensætningen af arbejdsgrupperne 

bør effektivt afspejle de forskellige 

politiske interesser, der er på spil, og tage 

behørigt hensyn til de generelle mål om 

fremme af den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed og mediepluralismen, der 

er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 1. 

Begrundelse 

For at understrege, at de arbejdsgrupper, der er oprettet af BEREC, skal tjene samtlige 

politiske interesser og i deres arbejde også tage hensyn til de generelle mål om fremme af 

kulturel/sproglig mangfoldighed og mediepluralisme. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. BEREC indhenter synspunkter fra 

og inddrager, hvor det er nødvendigt, 

herunder i forbindelse med sine 

arbejdsgruppers arbejde, de relevante 

berørte parter, f.eks. gennem høringer 

eller fora med deltagelse af de berørte 
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parter. I den forbindelse sikrer den, at 

interessenterne fuldt ud repræsenterer de 

forskellige interesser, der er på spil. 

BEREC offentliggør resultaterne af 

sådanne høringer, jf. dog artikel 28. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Enhver part i en klagesag kan gøre 

indsigelse mod et hvilket som helst 

medlem af klagenævnet med henvisning til 

en hvilken som helst af de i stk. 1 

omhandlede grunde, eller hvis medlemmet 

mistænkes for partiskhed. En sådan 

indsigelse tages ikke til følge, hvis den 

pågældende part i klagesagen har indledt 

proceduren vel vidende, at der forelå en 

indsigelsesgrund. Der kan ikke rejses 

indsigelse på grundlag af medlemmernes 

nationalitet. 

3. Enhver part i en klagesag kan gøre 

indsigelse mod et hvilket som helst 

medlem af klagenævnet med henvisning til 

en hvilken som helst af de i stk. 1 

omhandlede grunde, eller hvis medlemmet 

mistænkes for partiskhed. En sådan 

indsigelse tages ikke til følge, hvis den 

pågældende part i klagesagen vel vidende, 

at der forelå en indsigelsesgrund, alligevel 

har indledt proceduren, f.eks. ved at 

indgive en ansøgning eller fremsætte 

bemærkninger, og derved allerede 

stiltiende har givet sit samtykke til 

bestyrelsens sammensætning. Enhver 
indsigelse på grundlag af medlemmernes 

nationalitet vil blive afvist. 

Begrundelse 

Det skal præciseres nærmere, hvad der er formålet med denne bestemmelse, i 

overensstemmelse med afgørelse fra Retten i Første Instans i sag T-63/10. 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Før udnævnelsen kan den ansøger, 

bestyrelsen har valgt, opfordres til at 

afgive en udtalelse til det kompetente 

udvalg i Europa-Parlamentet og besvare 

Før udnævnelsen bør den kandidat, 

bestyrelsen har valgt, indbydes til at give 

møde i Europa-Parlamentets kompetente 

udvalg, således at de kan give deres 
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spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. tilsagn. 

Ændringsforslag   36 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Bestyrelsen underretter Europa-

Parlamentet, hvis den har til hensigt at 

forlænge den administrerende direktørs 

ansættelsesperiode. I måneden inden en 

sådan forlængelse kan den administrerende 

direktør opfordres til at afgive en udtalelse 

til det kompetente udvalg i Europa-

Parlamentet og besvare spørgsmål fra 

udvalgsmedlemmerne. 

5. Bestyrelsen underretter Europa-

Parlamentet, hvis den har til hensigt at 

forlænge den administrerende direktørs 

ansættelsesperiode. I måneden inden en 

sådan forlængelse opfordres den 

administrerende direktør til at fremkomme 

med en udtalelse til Europa-Parlamentets 

kompetente udvalg og besvare spørgsmål 

fra udvalgsmedlemmerne. 

 

Ændringsforslag   37 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Den administrerende direktør kan 

kun afskediges ved en afgørelse truffet af 

bestyrelsen efter forslag fra 

Kommissionen. 

7. Den administrerende direktør kan 

kun afskediges ved en afgørelse truffet af 

bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen 

og efter høring af Europa-Parlamentet. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I det omfang det er nødvendigt for at nå de 

i denne forordning fastsatte mål, og uden at 

det berører medlemsstaternes og EU-

institutionernes beføjelser, kan BEREC 

samarbejde med de kompetente EU-

organer, -agenturer, -kontorer og 

rådgivende grupper, med kompetente 

myndigheder i tredjelande og/eller med 

internationale organisationer. 

I det omfang det er nødvendigt for at nå de 

i denne forordning fastsatte mål, varetage 

sine opgaver og bidrage til at nå Unionens 

politiske mål i bredere forstand, og uden 

at det berører medlemsstaternes og EU-

institutionernes beføjelser, kan BEREC 

samarbejde med de kompetente EU-

organer, -agenturer, -kontorer og 

rådgivende grupper, med kompetente 
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myndigheder i tredjelande og/eller med 

internationale organisationer. 

Begrundelse 

For at forklare det hensigtsmæssige i at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer og -

kontorer samt rådgivende grupper. 
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ECR Group 

PPE Group 

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto 

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan 

Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová 
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+ : for 
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