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Ändringsförslag   163 

Notis Marias 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 3a (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 1) 

till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, 

Or. el 

 

Ändringsförslag   164 

Notis Marias 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 3b (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 2) 

till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om tillämpning av 

subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, 

Or. el 

 

Ändringsförslag   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 4a (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av det motiverade 

yttrandet från Polens senat, 

Or. it 
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Ändringsförslag   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 4b (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av det motiverade 

yttrandet från Tjeckiens senat, 

Or. it 

 

Ändringsförslag   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 4c (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av det motiverade 

yttrandet från Maltas parlament, 

Or. it 

 

Ändringsförslag   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 4d (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av yttrandet från 

Tysklands förbundsråd, 

Or. it 

 

Ändringsförslag   169 

João Ferreira 
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Förslag till lagstiftningsresolution 

Punkt 1 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet antar 

nedanstående ståndpunkt vid första 

behandlingen. 

1. Europaparlamentet förkastar 

kommissionens förslag. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag   170 

João Ferreira 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Punkt 2 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram en ny text 

för parlamentet om den har för avsikt att 

väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta 

det med ett nytt. 

utgår 

Or. pt 

 

Ändringsförslag   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Förslag till förordning 

Titeln 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 

OCH RÅDETS FÖRORDNING om 

inrättande av Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 

OCH RÅDETS FÖRORDNING om 

inrättande av Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec) och Berec-byrån 

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES) 

Or. en 
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Ändringsförslag   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Förslag till förordning 

Titeln 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 

OCH RÅDETS FÖRORDNING om 

inrättande av Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation 

Europaparlamentet förkastar förslaget till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING om inrättande 

av Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation 

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES) 

Or. de 

Motivering 

Att vidareutveckla Berec och Berec-byrån till en fullt utvecklad byrå är inte nödvändigt. De 

redan etablerade strukturerna bör bibehållas, eftersom de har visat sig vara effektiva. Det 

handlar i stället om att stärka Berecs och Berec-byråns funktioner och uppgifter mot 

bakgrund av de föränderliga förhållandena på marknaden och teknikområdet, utan att de 

grundläggande förvaltningsstrukturerna ändras. En förändring av strukturerna skulle endast 

leda till ytterligare onödig administrativ belastning. 

 

Ändringsförslag   173 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 1) 

till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, 

Or. el 
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Ändringsförslag   174 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 1b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 2) 

till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om tillämpning av 

subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, 

Or. el 

 

Ändringsförslag   175 

Victor Negrescu 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 531/201223 

kompletterar och stöder, i fråga om 

unionsomfattande roaming, regelverket för 

elektronisk kommunikation och fastställer 

vissa uppgifter för Berec. 

2. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 531/201223 

kompletterar och stöder, i fråga om 

unionsomfattande roaming, regelverket för 

elektronisk kommunikation och fastställer 

vissa uppgifter för Berec. Regelverket för 

elektronisk kommunikation har i stort sett 

lett till ett förverkligande av det allmänna 

målet att säkerställa en konkurrenskraftig 

sektor med betydande fördelar för 

slutanvändarna. 

_________________ _________________ 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 

juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät 

i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10). 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 

juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät 

i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10). 

Or. en 
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Ändringsförslag   176 

Rolandas Paksas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/212024 fastställer 

gemensamma regler för säkerställande av 

likvärdig och icke-diskriminerande 

behandling av trafiken vid 

tillhandahållande av 

internetanslutningstjänster och därtill 

kopplade rättigheter för slutanvändare 

samt fastställer en ny 

prissättningsmekanism för 

unionsomfattande reglerade 

roamingtjänster. I denna förordning 
fastställs ytterligare uppgifter för Berec, i 

synnerhet utfärdandet av riktlinjer för 

genomförande av de nationella 

regleringsmyndigheternas skyldigheter i 

fråga om öppen internetanslutning samt 

rapportering och samråd om utkast till 

genomförandeakter som ska antas av 

kommissionen när det gäller 

unionsomfattande roaming. 

3. I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/212024 

(förordningen om telekommunikationer 

på den inre marknaden) fastställs 

dessutom ytterligare uppgifter för Berec i 

fråga om öppen internetanslutning. 

_________________ _________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/2120 av den 25 

november 2015 om åtgärder rörande en 

öppen internetanslutning och om ändring 

av direktiv 2002/22/EG om 

samhällsomfattande tjänster och 

användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (EUT L 310, 

26.11.2015, s. 1). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/2120 av den 25 

november 2015 om åtgärder rörande en 

öppen internetanslutning och om ändring 

av direktiv 2002/22/EG om 

samhällsomfattande tjänster och 

användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (EUT L 310, 

26.11.2015, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   177 

Victor Negrescu 
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Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/212024 fastställer 

gemensamma regler för säkerställande av 

likvärdig och icke-diskriminerande 

behandling av trafiken vid 

tillhandahållande av 

internetanslutningstjänster och därtill 

kopplade rättigheter för slutanvändare samt 

fastställer en ny prissättningsmekanism för 

unionsomfattande reglerade 

roamingtjänster. I denna förordning 

fastställs ytterligare uppgifter för Berec, i 

synnerhet utfärdandet av riktlinjer för 

genomförande av de nationella 

regleringsmyndigheternas skyldigheter i 

fråga om öppen internetanslutning samt 

rapportering och samråd om utkast till 

genomförandeakter som ska antas av 

kommissionen när det gäller 

unionsomfattande roaming. 

3. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/212024 fastställer 

gemensamma regler för säkerställande av 

likvärdig och icke-diskriminerande 

behandling av trafiken vid 

tillhandahållande av 

internetanslutningstjänster och därtill 

kopplade rättigheter för slutanvändare samt 

fastställer en ny prissättningsmekanism för 

unionsomfattande reglerade 

roamingtjänster. I denna förordning 

fastställs ytterligare uppgifter för Berec, i 

synnerhet utfärdandet av riktlinjer för 

genomförande av de nationella 

regleringsmyndigheternas åtaganden i 

fråga om öppen internetanslutning samt 

rapportering och samråd om utkast till 

genomförandeakter som ska antas av 

kommissionen när det gäller 

unionsomfattande roaming. 

_________________ _________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/2120 av den 25 

november 2015 om åtgärder rörande en 

öppen internetanslutning och om ändring 

av direktiv 2002/22/EG om 

samhällsomfattande tjänster och 

användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (EUT L 310, 

26.11.2015, s. 1). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/2120 av den 25 

november 2015 om åtgärder rörande en 

öppen internetanslutning och om ändring 

av direktiv 2002/22/EG om 

samhällsomfattande tjänster och 

användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (EUT L 310, 

26.11.2015, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   178 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. De slutgiltiga Berec-riktlinjerna 

för de nationella 

regleringsmyndigheternas införande av 

europeiska bestämmelser om 

nätneutralitet har välkomnats varmt som 

värdefulla förtydliganden för att 

garantera ett starkt, fritt och öppet 

internet genom att säkerställa en 

konsekvent tillämpning av reglerna för 

värnande av likvärdig och icke-

diskriminerande behandling av trafiken 

vid tillhandahållande av 

internetanslutningstjänster och därtill 

kopplade rättigheter för slutanvändare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   179 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Berec och byrån (Berec-byrån) 

inrättades genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1211/200925. 

Berec ersatte europeiska gruppen av 

regleringsmyndigheter26 och skulle bidra 

till att stärka den inre marknaden för 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster samt förbättra 

dess funktion genom att verka för att 

säkerställa att EU-regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt. Berec-byrån inrättades som 

ett gemenskapsorgan med rättskapacitet att 

utföra de uppgifter som avses i förordning 

(EG) nr 1211/2009, särskilt när det gäller 

att förse Berec med sakkunnigt och 

administrativt stöd. 

4. Berec och byrån (Berec-byrån) 

inrättades genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1211/200925. 

Berec ersatte europeiska gruppen av 

regleringsmyndigheter26 och skulle bidra 

dels till att stärka den inre marknaden för 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster dels till att 

förbättra dess funktion genom att verka för 

att säkerställa att EU-regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt. Berec-byrån inrättades som 

ett gemenskapsorgan med rättskapacitet att 

utföra de uppgifter som avses i förordning 

(EG) nr 1211/2009, särskilt när det gäller 

att förse Berec med sakkunnigt och 

administrativt stöd. 
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_________________ _________________ 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 

november 2009 om inrättande av organet 

för europeiska regleringsmyndigheter för 

elektronisk kommunikation (Berec) och 

byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 

november 2009 om inrättande av organet 

för europeiska regleringsmyndigheter för 

elektronisk kommunikation (Berec) och 

byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1). 

26 Kommissionens beslut 2002/627/EG av 

den 29 juli 2002 om att bilda Europeiska 

gruppen av regleringsmyndigheter för nät 

och tjänster inom området elektronisk 

kommunikation (EGT L 200, 30.7.2002, s. 

38). 

26 Kommissionens beslut 2002/627/EG av 

den 29 juli 2002 om att bilda Europeiska 

gruppen av regleringsmyndigheter för nät 

och tjänster inom området elektronisk 

kommunikation (EGT L 200, 30.7.2002, s. 

38). 

Or. el 

 

Ändringsförslag   180 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Genom beslut 2010/349/EU1 

beslutade företrädarna för 

medlemsstaternas regeringar att Berec-

byrån ska ha sitt säte i Riga. 

Överenskommelsen om säte mellan 

Republiken Lettlands regering och Berec-

byrån undertecknades den 24 februari 

2011 och trädde i kraft den 5 augusti 

2011. För att Berec-byrån ska kunna 

arbeta ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt skulle det kunna bli 

nödvändigt att förlägga personal till 

någon annan medlemsstat. Erfarenheten 

har visat att det framför allt behövs en 

eller flera sambandsmän med Bryssel som 

förläggningsort. 

 _________________ 

 1 Beslut som fattats gemensamt av 

företrädarna för medlemsstaternas 

regeringar av den 31 maj 2010 om sätet 
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för byrån för organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec) (2010/349/EU) 

(EUT L 156, 23.6.2010, s. 12). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   181 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. I sitt meddelande En strategi för en 

inre digital marknad i Europa27 av den 6 

maj 2015 planerade kommissionen att 

under 2016 lägga fram förslag om en 

långtgående översyn av regelverket för 

elektronisk kommunikation, bland annat 

för att skapa effektivare regelverk och 

institutionella ramar för att göra telekom- 

och mediereglerna ändamålsenliga, som ett 

av flera sätt att skapa de rätta 

förutsättningarna för den digitala inre 

marknaden. Detta kräver utbyggnad av 

konnektivitetsnät med mycket hög 

kapacitet, mer samordnad förvaltning av 

radiospektrum för trådlösa nät och lika 

villkor för avancerade digitala nät och 

innovativa tjänster. I meddelandet påpekas 

att marknadens och den tekniska miljöns 

föränderlighet kräver stabilare institutionell 

ram genom en förstärkning av Berecs roll. 

5. I sitt meddelande En strategi för en 

inre digital marknad i Europa27 av den 6 

maj 2015 planerade kommissionen att 

under 2016 lägga fram förslag om en 

långtgående översyn av regelverket för 

elektronisk kommunikation, bland annat 

för att skapa effektivare regelverk och 

institutionella ramar för att göra telekom- 

och mediereglerna ändamålsenliga, som ett 

av flera sätt att skapa de rätta 

förutsättningarna för den digitala inre 

marknaden. Detta kräver åtminstone 

utbyggnad av konnektivitetsnät med 

mycket hög kapacitet, mer samordnad 

förvaltning av radiospektrum för trådlösa 

nät och lika villkor för avancerade digitala 

nät och innovativa tjänster. I meddelandet 

påpekas att marknadens och den tekniska 

miljöns föränderlighet kräver stabilare 

institutionell ram genom en förstärkning av 

Berecs roll. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. I sin resolution Mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden av den 19 

januari 2016 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att 

ytterligare integrera den digitala inre 

marknaden genom att skapa en effektivare 

institutionell ram. Detta kan ske genom att 

den förstärker Berecs kapacitet och 

beslutsbefogenheter i syfte att främja en 

enhetlig tillämpning av regelverket för 

elektronisk kommunikation, för att Berec 

ska kunna utöva effektiv tillsyn av 

utvecklingen av den inre marknaden och 
bidra till lösningar i gränsöverskridande 

tvister. I detta sammanhang betonar 

Europaparlamentet också behovet av 

ökade finansiella och personella resurser 

och vidare förbättringar av Berecs 

ledningsstruktur. 

6. I sin resolution Mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden av den 19 

januari 2016 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att 

ytterligare integrera den digitala inre 

marknaden genom att skapa en effektivare 

institutionell ram. Detta kan ske genom att 

den förstärker Berecs kapacitet och 

beslutsbefogenheter i syfte att främja en 

enhetlig tillämpning av regelverket för 

elektronisk kommunikation, med 

fullständig respekt för 

subsidiaritetsprincipen, för att Berec ska 

kunna bidra till lösningar i 

gränsöverskridande tvister. I detta 

sammanhang betonar Europaparlamentet 

att nödvändiga finansiella och personella 

resurser inte får leda till ytterligare bördor 

för unionens budget. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   183 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. I sin resolution Mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden av den 19 

januari 2016 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att 

ytterligare integrera den digitala inre 

marknaden genom att skapa en effektivare 

institutionell ram. Detta kan ske genom att 

den förstärker Berecs kapacitet och 

beslutsbefogenheter i syfte att främja en 

enhetlig tillämpning av regelverket för 

6. I sin resolution Mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden av den 19 

januari 2016 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att 

ytterligare integrera den digitala inre 

marknaden genom att skapa en effektivare 

institutionell ram. Kommissionen 

uppmanades specifikt att förstärka Berecs 

kapacitet och beslutsbefogenheter i syfte 

att främja en enhetlig tillämpning av 
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elektronisk kommunikation, för att Berec 

ska kunna utöva effektiv tillsyn av 

utvecklingen av den inre marknaden och 

bidra till lösningar i gränsöverskridande 

tvister. I detta sammanhang betonar 

Europaparlamentet också behovet av ökade 

finansiella och personella resurser och 

vidare förbättringar av Berecs 

ledningsstruktur. 

regelverket för elektronisk kommunikation, 

för att Berec ska kunna utöva effektiv 

tillsyn av utvecklingen av den inre 

marknaden och bidra till lösningar i 

gränsöverskridande tvister. I detta 

sammanhang betonar Europaparlamentet 

också behovet av ökade finansiella och 

personella resurser och vidare förbättringar 

av Berecs ledningsstruktur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   184 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. I sin resolution Mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden av den 19 

januari 2016 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att 

ytterligare integrera den digitala inre 

marknaden genom att skapa en effektivare 

institutionell ram. Detta kan ske genom att 

den förstärker Berecs kapacitet och 

beslutsbefogenheter i syfte att främja en 

enhetlig tillämpning av regelverket för 

elektronisk kommunikation, för att Berec 

ska kunna utöva effektiv tillsyn av 

utvecklingen av den inre marknaden och 

bidra till lösningar i gränsöverskridande 

tvister. I detta sammanhang betonar 

Europaparlamentet också behovet av ökade 

finansiella och personella resurser och 

vidare förbättringar av Berecs 

ledningsstruktur. 

6. I sin resolution Mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden av den 19 

januari 2016 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att 

ytterligare integrera den digitala inre 

marknaden genom att skapa en effektivare 

institutionell ram. Detta kan ske genom att 

den förstärker Berecs kapacitet och 

beslutsbefogenheter i syfte att främja en 

enhetlig tillämpning av regelverket för 

elektronisk kommunikation, för att Berec 

ska kunna utöva effektiv tillsyn av 

utvecklingen av den inre marknaden och 

bidra till lösningar i gränsöverskridande 

tvister. I detta sammanhang betonar 

Europaparlamentet också behovet av ökade 

finansiella och personella resurser och 

ännu vidare förbättringar av Berecs 

ledningsstruktur. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Berec och Berec-byrån har bidragit 

till en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation. 

Trots detta föreligger det alltjämt stora 

skillnader mellan medlemsstaterna i fråga 

om regleringspraxis. Dessutom är Berec 

och Berec-byråns ledningsstruktur 

tungrodd och leder till en onödig 

administrativ börda. För att säkerställa 

effektivitetsvinster och synergieffekter 

samt ytterligare bidra till utvecklingen av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i hela unionen samt för att 

främja tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, till konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt för att beakta 

unionsmedborgarnas intressen, är syftet 

med denna förordning att stärka Berecs roll 

och förbättra dess ledningsstruktur 

genom inrättande av Berec som en 

decentraliserad EU-byrå. Detta motsvarar 

också behovet att återspegla Berecs 

förstärkta roll efter antagandet av 

förordning (EG) nr 531/2012 som 

fastställer Berecs uppgifter med avseende 

på unionsomfattande roaming, förordning 

(EU) 2015/2120 som fastställer Berecs 

uppgifter med avseende på öppen 

internetanslutning och unionsomfattande 

roaming, och det direktiv som fastställer ett 

betydande antal nya uppgifter för Berec, 

t.ex. att utfärda beslut och riktlinjer inom 

flera områden, avlägga rapport om tekniska 

frågor, registrera och avge yttranden om 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder om reglering av 

marknaden samt tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum. 

7. Berec och Berec-byrån har bidragit 

till en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation. 

Trots detta föreligger det alltjämt stora 

skillnader mellan medlemsstaterna i fråga 

om regleringspraxis. För att säkerställa 

effektivitetsvinster och synergieffekter 

samt ytterligare bidra till utvecklingen av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i hela unionen samt för att 

främja tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, till konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt för att beakta 

unionsmedborgarnas intressen, är syftet 

med denna förordning att stärka Berecs 

roll. Detta motsvarar också behovet att 

återspegla Berecs roll efter antagandet av 

förordning (EG) nr 531/2012 som 

fastställer Berecs uppgifter med avseende 

på unionsomfattande roaming, förordning 

(EU) 2015/2120 som fastställer Berecs 

uppgifter med avseende på öppen 

internetanslutning och unionsomfattande 

roaming, och det direktiv som fastställer ett 

betydande antal nya uppgifter för Berec, 

t.ex. att utfärda beslut och riktlinjer inom 

flera områden, avlägga rapport om tekniska 

frågor, registrera och avge yttranden om 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder om reglering av 

marknaden. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag   186 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Berec och Berec-byrån har bidragit 

till en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation. 

Trots detta föreligger det alltjämt stora 

skillnader mellan medlemsstaterna i fråga 

om regleringspraxis. Dessutom är Berec 

och Berec-byråns ledningsstruktur 

tungrodd och leder till en onödig 

administrativ börda. För att säkerställa 

effektivitetsvinster och synergieffekter 

samt ytterligare bidra till utvecklingen av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i hela unionen samt för att 

främja tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, till konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt för att beakta 

unionsmedborgarnas intressen, är syftet 

med denna förordning att stärka Berecs roll 

och förbättra dess ledningsstruktur genom 

inrättande av Berec som en decentraliserad 

EU-byrå. Detta motsvarar också behovet 

att återspegla Berecs förstärkta roll efter 

antagandet av förordning (EG) nr 531/2012 

som fastställer Berecs uppgifter med 

avseende på unionsomfattande roaming, 

förordning (EU) 2015/2120 som fastställer 

Berecs uppgifter med avseende på öppen 

internetanslutning och unionsomfattande 

roaming, och det direktiv som fastställer ett 

betydande antal nya uppgifter för Berec, 

t.ex. att utfärda beslut och riktlinjer inom 

flera områden, avlägga rapport om tekniska 

7. Berec och Berec-byrån har bidragit 

till en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation. 

Trots detta föreligger det alltjämt stora 

skillnader mellan medlemsstaterna i fråga 

om regleringspraxis, exempelvis inom 

området för tillträdesprodukter i 

grossistledet, där Berec inte har gett 

tillräckliga riktlinjer, vilket drabbar de 

företag som bedriver gränsöverskridande 

handel. Dessutom är Berec och Berec-

byråns ledningsstruktur tungrodd och leder 

till en onödig administrativ börda. För att 

säkerställa effektivitetsvinster och 

synergieffekter samt ytterligare bidra till 

utvecklingen av den inre marknaden för 

elektronisk kommunikation i hela unionen 

samt för att främja tillgången till och 

användningen av datakonnektivitet med 

mycket hög kapacitet, till konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt för att beakta 

unionsmedborgarnas intressen, är syftet 

med denna förordning att stärka Berecs roll 

och förbättra dess ledningsstruktur genom 

inrättande av Berec som en decentraliserad 

EU-byrå. Detta motsvarar också behovet 

att återspegla Berecs förstärkta roll efter 

antagandet av förordning (EG) nr 531/2012 

som fastställer Berecs uppgifter med 

avseende på unionsomfattande roaming, 

förordning (EU) 2015/2120 som fastställer 

Berecs uppgifter med avseende på öppen 

internetanslutning och unionsomfattande 
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frågor, registrera och avge yttranden om 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder om reglering av 

marknaden samt tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum. 

roaming, och det direktiv som fastställer ett 

betydande antal nya uppgifter för Berec, 

t.ex. att utfärda beslut och riktlinjer inom 

flera områden, avlägga rapport om tekniska 

frågor, registrera och avge yttranden om 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder om reglering av 

marknaden samt tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   187 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Berec och Berec-byrån har bidragit 

till en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation. 

Trots detta föreligger det alltjämt stora 

skillnader mellan medlemsstaterna i fråga 

om regleringspraxis. Dessutom är Berec 

och Berec-byråns ledningsstruktur 

tungrodd och leder till en onödig 

administrativ börda. För att säkerställa 

effektivitetsvinster och synergieffekter 

samt ytterligare bidra till utvecklingen av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i hela unionen samt för att 

främja tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, till konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt för att beakta 

unionsmedborgarnas intressen, är syftet 

med denna förordning att stärka Berecs roll 

och förbättra dess ledningsstruktur genom 

inrättande av Berec som en decentraliserad 

EU-byrå. Detta motsvarar också behovet 

att återspegla Berecs förstärkta roll efter 

7. Berec och Berec-byrån har bidragit 

till en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation. 

Trots detta föreligger stora skillnader 

mellan medlemsstaterna i fråga om 

regleringspraxis. Dessutom är Berec och 

Berec-byråns ledningsstruktur tungrodd 

och leder till en onödig administrativ 

börda. För att säkerställa 

effektivitetsvinster och synergieffekter 

samt ytterligare bidra till utvecklingen av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i hela unionen samt för att 

främja tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, till konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt för att beakta 

unionsmedborgarnas intressen, är syftet 

med denna förordning att stärka Berecs roll 

och förbättra dess ledningsstruktur genom 

inrättande av Berec som en decentraliserad 

EU-byrå. Detta motsvarar också behovet 

att återspegla Berecs förstärkta roll efter 
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antagandet av förordning (EG) nr 531/2012 

som fastställer Berecs uppgifter med 

avseende på unionsomfattande roaming, 

förordning (EU) 2015/2120 som fastställer 

Berecs uppgifter med avseende på öppen 

internetanslutning och unionsomfattande 

roaming, och det direktiv som fastställer ett 

betydande antal nya uppgifter för Berec, 

t.ex. att utfärda beslut och riktlinjer inom 

flera områden, avlägga rapport om tekniska 

frågor, registrera och avge yttranden om 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder om reglering av 

marknaden samt tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum. 

antagandet av förordning (EG) nr 531/2012 

som fastställer Berecs uppgifter med 

avseende på unionsomfattande roaming, 

förordning (EU) 2015/2120 som fastställer 

Berecs uppgifter med avseende på öppen 

internetanslutning och unionsomfattande 

roaming, och det direktiv som fastställer ett 

betydande antal nya uppgifter för Berec, 

t.ex. att utfärda beslut och riktlinjer inom 

flera områden, avlägga rapport om tekniska 

frågor, registrera och avge yttranden om 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder om reglering av 

marknaden samt tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   188 

Victor Negrescu 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 

8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 



 

AM\1122719SV.docx 19/148 PE602.937v01-00 

 SV 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att bygga vidare på Berecs och 

Berec-byråns arbete och vidareutveckla 

dem till en fullt utvecklad byrå. 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att bygga vidare på Berecs och 

Berec-byråns arbete och vidareutveckla 

dem till en fullt utvecklad byrå, genom att 

se till att den nya byrån ger ytterligare 

mervärde och anpassas efter unionens 

politiska prioriteringar, i synnerhet 

strategin för den digitala inre marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att bygga vidare på Berecs och 

Berec-byråns arbete och vidareutveckla 

dem till en fullt utvecklad byrå. 

8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att bygga vidare på Berecs och 

Berec-byråns arbete och vidareutveckla 

dem till en byrå som är oberoende i 

förhållande till Europeiska 

kommissionen. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att bygga vidare på Berecs och 

Berec-byråns arbete och vidareutveckla 

dem till en fullt utvecklad byrå. 

8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att bygga vidare på Berecs och 

Berec-byråns arbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att bygga vidare på Berecs och 

Berec-byråns arbete och vidareutveckla 

dem till en fullt utvecklad byrå. 

8. Behovet av att regelverket för 

elektronisk kommunikation tillämpas på ett 

enhetligt sätt i alla medlemsstater är 

centralt för en framgångsrik utveckling av 

den inre marknaden för elektronisk 

kommunikation i unionen och främjandet 

av tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. Mot 

bakgrund av utvecklingen på marknaden 

och på det tekniska området, som ofta 

förstärker den gränsöverskridande 

dimensionen, och hittillsvarande 

erfarenheter när det gäller att säkerställa ett 

enhetligt genomförande på området 

elektronisk kommunikation är det 

nödvändigt att skapa kontinuitet i Berecs 

och Berec-byråns arbete. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Byrån och dess verksamhet bör 

ledas i enlighet med principerna i det 

gemensamma uttalandet från 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

kommissionen av den 19 juli 2012 om 

decentraliserade organ (den gemensamma 

strategin)28. På grund av den etablerade 

bilden av Berec och de kostnader som ett 

namnbyte skulle medföra, bör den nya 

byrån behålla namnet Berec. 

utgår 



 

PE602.937v01-00 22/148 AM\1122719SV.docx 

SV 

_________________  

28 Europaparlamentets, rådets och 

kommissionens gemensamma uttalande 

om decentraliserade organ av den 19 juli 

2012. 

 

Or. it 

 

Ändringsförslag   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Byrån och dess verksamhet bör 

ledas i enlighet med principerna i det 

gemensamma uttalandet från 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

kommissionen av den 19 juli 2012 om 

decentraliserade organ (den gemensamma 

strategin)28. På grund av den etablerade 

bilden av Berec och de kostnader som ett 

namnbyte skulle medföra, bör den nya 

byrån behålla namnet Berec. 

9. Byrån och dess verksamhet bör 

ledas helt oberoende i förhållande till 

Europeiska kommissionen. På grund av 

den etablerade bilden av Berec och de 

kostnader som ett namnbyte skulle 

medföra, bör den nya byrån behålla namnet 

Berec. 

_________________  

28 Europaparlamentets, rådets och 

kommissionens gemensamma uttalande 

om decentraliserade organ av den 19 juli 

2012. 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 
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med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen, är bäst lämpat att anförtros 

sådana uppgifter som att besluta om vissa 

frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder (både för 

marknadsreglering och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum), ge de 

nationella regleringsmyndigheterna 

nödvändiga riktlinjer för utarbetande av 

gemensamma kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation och lokala 

villkor. För att byrån ska kunna utföra sina 

uppgifter krävs tillräckliga finansiella och 

personella resurser, så att den också kan 
fortsätta att samla sakkunskap från de 

nationella regleringsmyndigheterna. 

med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen, är bäst lämpat att anförtros 

sådana uppgifter som att besluta om vissa 

frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder, ge de nationella 

regleringsmyndigheterna nödvändiga 

riktlinjer för utarbetande av gemensamma 

kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation och lokala 

villkor. För att Berec ska kunna utföra sina 

uppgifter bör Berec fortsätta att samla 

sakkunskap från de nationella 

regleringsmyndigheterna. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   195 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 

med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen, är bäst lämpat att anförtros 

sådana uppgifter som att besluta om vissa 

frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 

10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 

med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen, är bäst lämpat att anförtros 

sådana uppgifter som att besluta om vissa 

frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 
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inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder (både för 

marknadsreglering och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum), ge de 

nationella regleringsmyndigheterna 

nödvändiga riktlinjer för utarbetande av 

gemensamma kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation och lokala 

villkor. För att byrån ska kunna utföra sina 

uppgifter krävs tillräckliga finansiella och 

personella resurser, så att den också kan 

fortsätta att samla sakkunskap från de 

nationella regleringsmyndigheterna. 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder (både för 

marknadsreglering och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum), ge de 

nationella regleringsmyndigheterna 

nödvändiga riktlinjer för utarbetande av 

gemensamma kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation och lokala 

villkor. För att byrån ska kunna utföra sina 

ytterligare uppgifter, och med tanke på 

den ökade vikten av innehållsrelaterade 

versus rent administrativa uppgifter, krävs 

tillräckliga finansiella och personella 

resurser, så att den också kan fortsätta att 

samla sakkunskap från de nationella 

regleringsmyndigheterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 

med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen, är bäst lämpat att anförtros 

sådana uppgifter som att besluta om vissa 

frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder (både för 

marknadsreglering och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum), ge de 

nationella regleringsmyndigheterna 

10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 

med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen, är bäst lämpat att anförtros 

sådana uppgifter som att besluta om vissa 

frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder (både för 

marknadsreglering och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum), ge de 

nationella regleringsmyndigheterna 
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nödvändiga riktlinjer för utarbetande av 

gemensamma kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation och lokala 

villkor. För att byrån ska kunna utföra sina 

uppgifter krävs tillräckliga finansiella och 

personella resurser, så att den också kan 

fortsätta att samla sakkunskap från de 

nationella regleringsmyndigheterna. 

nödvändiga riktlinjer för utarbetande av 

gemensamma kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation och lokala 

villkor. För att Berec-byrån ska kunna 

utföra sina uppgifter krävs tillräckliga 

finansiella och personella resurser, så att 

den också kan fortsätta att samla 

sakkunskap från de nationella 

regleringsmyndigheterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 

med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen, är bäst lämpat att anförtros 

sådana uppgifter som att besluta om vissa 

frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder (både för 

marknadsreglering och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum), ge de 

nationella regleringsmyndigheterna 

nödvändiga riktlinjer för utarbetande av 

gemensamma kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

10. Berec, i egenskap av tekniskt organ 

med sakkunskap om elektronisk 

kommunikation och sammansatt av 

företrädare för de nationella 

regleringsmyndigheterna, är bäst lämpat att 

anförtros sådana uppgifter som att besluta 

om vissa frågor med en gränsöverskridande 

dimension, vilket skulle bidra till effektiva 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder (både för 

marknadsreglering och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum), ge de 

nationella regleringsmyndigheterna 

nödvändiga riktlinjer för utarbetande av 

gemensamma kriterier och en konsekvent 

regleringsstrategi samt leda till lagring av 

viss dokumentation på unionsnivå. Detta 

påverkar inte de uppgifter som fastställts 

för de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation och lokala 



 

PE602.937v01-00 26/148 AM\1122719SV.docx 

SV 

elektronisk kommunikation och lokala 

villkor. För att byrån ska kunna utföra sina 

uppgifter krävs tillräckliga finansiella och 

personella resurser, så att den också kan 

fortsätta att samla sakkunskap från de 

nationella regleringsmyndigheterna. 

villkor. För att byrån ska kunna utföra sina 

uppgifter krävs tillräckliga finansiella och 

personella resurser, så att den också kan 

fortsätta att samla sakkunskap från de 

nationella regleringsmyndigheterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 10a. För att lagstiftningen ska 

tillämpas enhetligt i hela unionen bör en 

mekanism för enhetlighet när det gäller 

samarbete mellan de nationella 

regleringsmyndigheterna skapas via 

Berec. Denna mekanism bör i synnerhet 

tillämpas när en nationell 

regleringsmyndighet ämnar införa en 

åtgärd avsedd att få rättsverkningar som 

kan utgöra ett hinder för den inre 

marknaden eller skapa rättsosäkerhet 

kring den gemensamma tolkningen av 

unionens lagstiftning. Den bör tillämpas 

när en berörd nationell 

regleringsmyndighet begär att ett ärende 

ska hanteras inom ramen för mekanismen 

för enhetlighet, om det rör sig om 

gränsöverskridande tvister eller till följd 

av ett klagomål från ett företag som 

bedriver verksamhet över gränserna och 

som påverkas av sådana åtgärder. 

Mekanismen bör inte påverka åtgärder 

som kommissionen kan komma att vidta 

när den utövar sina befogenheter enligt 

fördragen. 

Or. en 
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Ändringsförslag   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 10a. Berec bör också fungera som ett 

organ som bistår Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen med analyser, 

diskussioner och rådgivning inom 

området elektronisk kommunikation. 

Berec bör därför på begäran eller på eget 

initiativ rådge Europaparlamentet, rådet 

och kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11. Berec bör om nödvändigt ha rätt 

att samarbeta med och, utan att det 

påverkar andra unionsorgans, byråers och 

rådgivande gruppers uppdrag/roll, särskilt 

gruppen för radiospektrumpolitik29, 

Europeiska dataskyddsstyrelsen30, den 

europeiska gruppen av 

regleringsmyndigheter för audiovisuella 

medietjänster31 och Europeiska unionens 

byrå för nät- och informationssäkerhet32 

samt befintliga kommittéer (t.ex. 

kommunikationskommittén och 

radiospektrumkommittén). Det bör också 

vara tillåtet att samarbeta med behöriga 

myndigheter i tredjeländer, särskilt 

regleringsmyndigheterna på området 

elektronisk kommunikation och/eller 

grupper av sådana myndigheter samt med 

internationella organisationer när så krävs 

11. Med tanke på den ökade 

konvergensen mellan sektorer som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationstjänster och den 

horisontella dimensionen av 

regleringsfrågor avseende utvecklingen av 

deras verksamhet bör Berec samordna sitt 

arbete och samarbeta med och, utan att det 

påverkar andra unionsorgans, byråers och 

rådgivande gruppers uppdrag/roll, särskilt 

gruppen för radiospektrumpolitik29, 

Europeiska dataskyddsstyrelsen30, den 

europeiska gruppen av 

regleringsmyndigheter för audiovisuella 

medietjänster31, Europeiska unionens byrå 

för nät- och informationssäkerhet32, 

nätverket för konsumentskyddssamarbete 

och de europeiska 

standardiseringsorganen samt befintliga 
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för byråns fullgörande av sina uppgifter. kommittéer (t.ex. 

kommunikationskommittén och 

radiospektrumkommittén). Det bör också 

vara tillåtet att samarbeta med behöriga 

myndigheter i tredjeländer, särskilt 

regleringsmyndigheterna på området 

elektronisk kommunikation och/eller 

grupper av sådana myndigheter samt med 

internationella organisationer när så krävs 

för byråns fullgörande av sina uppgifter. 

_________________ _________________ 

29 Beslut 2002/622/EG om upprättande av 

en grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 

198, 27.7.2002, s. 49). 

29 Beslut 2002/622/EG om upprättande av 

en grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 

198, 27.7.2002, s. 49). 

30 Upprättad enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 

april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

30 Upprättad enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 

april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

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

32 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 

maj 2013 om Europeiska unionens byrå för 

nät- och informationssäkerhet (Enisa) och 

om upphävande av förordning (EG) nr 

460/2004 (EUT L 165, 18.6.2013, s. 41). 

32 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 

maj 2013 om Europeiska unionens byrå för 

nät- och informationssäkerhet (Enisa) och 

om upphävande av förordning (EG) nr 

460/2004 (EUT L 165, 18.6.2013, s. 41). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd 

och en styrelse fungerade parallellt, skulle 

en enda styrelse som ger allmänna 

utgår 
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riktlinjer för Berecs verksamhet, fattar 

beslut om förvaltningsfrågor som rör 

regelverk och drift samt administration 

och budget bidra till att byråns arbete blir 

effektivare och enhetligare samt ger bättre 

resultat. I detta syfte bör styrelsen ansvara 

för de berörda funktionerna samt bestå av 

två företrädare för kommissionen, chefen 

för varje nationell regleringsmyndighet, 

eller någon annan ledamot av 

kollegieorganet, som skyddas av regler om 

uppsägning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd 

och en styrelse fungerade parallellt, skulle 

en enda styrelse som ger allmänna 

riktlinjer för Berecs verksamhet, fattar 

beslut om förvaltningsfrågor som rör 

regelverk och drift samt administration 

och budget bidra till att byråns arbete blir 

effektivare och enhetligare samt ger bättre 

resultat. I detta syfte bör styrelsen ansvara 

för de berörda funktionerna samt bestå av 

två företrädare för kommissionen, chefen 

för varje nationell regleringsmyndighet, 

eller någon annan ledamot av 

kollegieorganet, som skyddas av regler om 

uppsägning. 

12. Styrelsen bör ansvara för 

relevanta frågor som rör administration 

och budget samt bestå av chefen för varje 

nationell regleringsmyndighet, eller någon 

annan ledamot av kollegieorganet, och en 

företrädare för kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd och 

en styrelse fungerade parallellt, skulle en 

enda styrelse som ger allmänna riktlinjer 

för Berecs verksamhet, fattar beslut om 

förvaltningsfrågor som rör regelverk och 

drift samt administration och budget bidra 

till att byråns arbete blir effektivare och 

enhetligare samt ger bättre resultat. I detta 

syfte bör styrelsen ansvara för de berörda 

funktionerna samt bestå av två företrädare 

för kommissionen, chefen för varje 

nationell regleringsmyndighet, eller någon 

annan ledamot av kollegieorganet, som 

skyddas av regler om uppsägning. 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd och 

en styrelse fungerade parallellt, skulle en 

enda styrelse som ger allmänna riktlinjer 

för Berecs verksamhet, fattar beslut om 

förvaltningsfrågor som rör regelverk och 

drift samt administration och budget bidra 

till att byråns arbete blir effektivare och 

enhetligare samt ger bättre resultat. I detta 

syfte bör styrelsen ansvara för de berörda 

funktionerna samt bestå av chefen för varje 

nationell regleringsmyndighet, eller någon 

annan ledamot av kollegieorganet, som 

skyddas av regler om uppsägning. 

Därutöver ska två företrädare för 

kommissionen ha rätt att delta i styrelsens 

verksamhet och möten, med rösträtt 

enbart i frågor som rör administration 

och budget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd och 

en styrelse fungerade parallellt, skulle en 

enda styrelse som ger allmänna riktlinjer 

för Berecs verksamhet, fattar beslut om 

förvaltningsfrågor som rör regelverk och 

drift samt administration och budget bidra 

till att byråns arbete blir effektivare och 

enhetligare samt ger bättre resultat. I detta 

syfte bör styrelsen ansvara för de berörda 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd och 

en styrelse fungerade parallellt, skulle en 

enda styrelse som ger allmänna riktlinjer 

för Berecs verksamhet, fattar beslut om 

förvaltningsfrågor som rör regelverk och 

drift samt administration och budget bidra 

till att byråns arbete blir effektivare och 

enhetligare samt ger bättre resultat. I detta 

syfte bör styrelsen ansvara för de berörda 
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funktionerna samt bestå av två företrädare 

för kommissionen, chefen för varje 

nationell regleringsmyndighet, eller någon 

annan ledamot av kollegieorganet, som 

skyddas av regler om uppsägning. 

funktionerna samt bestå av chefen för varje 

nationell regleringsmyndighet, eller någon 

annan ledamot av kollegieorganet, som 

skyddas av regler om uppsägning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   205 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd och 

en styrelse fungerade parallellt, skulle en 

enda styrelse som ger allmänna riktlinjer 

för Berecs verksamhet, fattar beslut om 

förvaltningsfrågor som rör regelverk och 

drift samt administration och budget bidra 

till att byråns arbete blir effektivare och 

enhetligare samt ger bättre resultat. I detta 

syfte bör styrelsen ansvara för de berörda 

funktionerna samt bestå av två företrädare 

för kommissionen, chefen för varje 

nationell regleringsmyndighet, eller någon 

annan ledamot av kollegieorganet, som 

skyddas av regler om uppsägning. 

12. Jämfört med den tidigare 

situationen, där både en tillsynsnämnd och 

en styrelse fungerade parallellt, skulle en 

enda styrelse som ger allmänna riktlinjer 

för Berecs verksamhet, fattar beslut om 

förvaltningsfrågor som rör regelverk och 

drift samt administration och budget bidra 

till att byråns arbete blir effektivare och 

enhetligare samt ger bättre resultat. I detta 

syfte bör styrelsen ansvara för de berörda 

funktionerna samt bestå av en företrädare 

för kommissionen, chefen för varje 

nationell regleringsmyndighet, eller någon 

annan ledamot av kollegieorganet, som 

skyddas av regler om uppsägning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13. Tidigare utövades 

tillsättningsmyndighetens befogenheter av 

13. Tidigare utövades 

tillsättningsmyndighetens befogenheter av 
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vice ordföranden i Berec-byråns 

förvaltningskommitté. Styrelsen för den 

nya byrån bör delegera relevanta 

tillsättningsbefogenheter till den 

verkställande direktören, som ska vara 

bemyndigad att vidaredelegera dessa 

befogenheter. Detta skulle bidra till en 

effektiv förvaltning av Berecs personal och 

leda till att styrelsen samt ordföranden och 

vice ordföranden kan koncentrera sig på 

sina uppgifter. 

vice ordföranden i Berec-byråns 

förvaltningskommitté. Styrelsen för den 

nya byrån bör delegera relevanta 

tillsättningsbefogenheter till 

generalsekreteraren, som ska vara 

bemyndigad att vidaredelegera dessa 

befogenheter. Detta skulle bidra till en 

effektiv förvaltning av Berecs personal och 

leda till att styrelsen samt ordföranden och 

vice ordföranden kan koncentrera sig på 

sina uppgifter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   207 

Victor Negrescu 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

14. Tidigare hade tillsynsnämndens 

ordförande och vice ordförande 

ettårsförordnanden. Mot bakgrund av de 

ytterligare uppgifter som tilldelats Berec, 

och behovet att säkerställa både den årliga 

planeringen och flerårsplaneringen för dess 

verksamhet, är det avgörande att 

säkerställa att både ordföranden och vice 

ordföranden har ett stabilt och långsiktigt 

förordnande. 

14. Tidigare hade tillsynsnämndens 

ordförande och vice ordförande 

ettårsförordnanden. Mot bakgrund av de 

ytterligare uppgifter som tilldelats Berec, 

och behovet att säkerställa både den årliga 

planeringen och flerårsplaneringen för dess 

verksamhet, är det avgörande att 

säkerställa att både ordföranden och vice 

ordföranden har ett stabilt och långsiktigt 

förordnande genom upprättande av en 

årlig utvärderingsrapport. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   208 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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14. Tidigare hade tillsynsnämndens 

ordförande och vice ordförande 

ettårsförordnanden. Mot bakgrund av de 

ytterligare uppgifter som tilldelats Berec, 

och behovet att säkerställa både den årliga 

planeringen och flerårsplaneringen för dess 

verksamhet, är det avgörande att 

säkerställa att både ordföranden och vice 

ordföranden har ett stabilt och långsiktigt 

förordnande. 

14. Tidigare hade tillsynsnämndens 

ordförande och vice ordförande 

ettårsförordnanden. Mot bakgrund av de 

ytterligare uppgifter som tilldelats Berec, 

och behovet att säkerställa både den årliga 

planeringen och flerårsplaneringen för dess 

verksamhet bör ordföranden och vice 

ordföranden ha tvåårsförordnanden. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   209 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15. Styrelsen bör hålla åtminstone två 

ordinarie sammanträden per år. Mot 

bakgrund av tidigare erfarenheter och 

Berecs stärkta roll kan det bli nödvändigt 

med extra sammanträden. 

15. Styrelsen bör hålla sammanträden 

varje månad och informera om sitt arbete. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   210 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt, och denne bör ha ett 

förordnande på 2,5 år. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 



 

PE602.937v01-00 34/148 AM\1122719SV.docx 

SV 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

förordnandet för den 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

förordnandet för förvaltningsdirektören för 

Berec-byrån var dessutom tre år. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   211 

Patrizia Toia 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

förordnandet för den 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Kandidaten bör få 

Europaparlamentets godkännande för 

tillträdandet av tjänsten. Det tidigare 

förordnandet för förvaltningsdirektören för 

Berec-byrån var dessutom tre år. Den 

verkställande direktörens förordnande 

måste vara tillräckligt långt för att kunna 

ge byrån stabilitet och en långfristig 

strategi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   212 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

förordnandet för den 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

16. Generalsekreteraren, som skulle 

vara den rättsliga företrädaren för Berec, 

har en avgörande roll för att den nya byrån 

och genomförandet av dess uppgifter ska 

fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av rådet, för att ge 

denne stark legitimitet med stöd av 

medlemsstaterna. Det tidigare 

förordnandet för förvaltningsdirektören för 

Berec-byrån var dessutom tre år. 

Generalsekreterarens förordnande måste 

vara tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   213 

Victor Negrescu 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 



 

PE602.937v01-00 36/148 AM\1122719SV.docx 

SV 

förordnandet för den 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

förordnandet för förvaltningsdirektören för 

Berec-byrån var dessutom tre år. Den 

verkställande direktörens förordnande 

måste vara tillräckligt långt för att kunna 

ge byrån stabilitet och en långfristig 

strategi om högst fem år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   214 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den 

nya byrån och genomförandet av dess 

uppgifter ska fungera korrekt. Styrelsen 

bör utse vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

förordnandet för den 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

16. Direktören, som skulle vara den 

rättsliga företrädaren för Berec-byrån, har 

en avgörande roll för att byrån och 

genomförandet av dess uppgifter ska 

fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande efter ett öppet och 

transparent urvalsförfarande i syfte att 

garantera en strikt utvärdering av 

kandidaterna och en hög nivå av 

oberoende. Det tidigare förordnandet för 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Direktörens förordnande 

måste vara tillräckligt långt för att kunna 

ge Berec-byrån stabilitet och en långfristig 

strategi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   215 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

förordnandet för den 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den nya 

byrån och genomförandet av dess uppgifter 

ska fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande efter ett öppet och 

transparent urvalsförfarande i syfte att 

garantera en strikt utvärdering av 

kandidaterna och en hög nivå av 

oberoende. Det tidigare förordnandet för 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

stabilitet och en långfristig strategi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att den 

nya byrån och genomförandet av dess 

uppgifter ska fungera korrekt. Styrelsen 

bör utse vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av kommissionen 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande i syfte att garantera en 

strikt utvärdering av kandidaterna och en 

hög nivå av oberoende. Det tidigare 

förordnandet för den 

förvaltningsdirektören för Berec-byrån var 

dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 

16. Den verkställande direktören, som 

skulle vara den rättsliga företrädaren för 

Berec, har en avgörande roll för att Berec 

och genomförandet av dess uppgifter ska 

fungera korrekt. Styrelsen bör utse 

vederbörande på grundval av en 

förteckning upprättad av de nationella 

regleringsmyndigheterna efter ett öppet 

och transparent urvalsförfarande i syfte att 

garantera en strikt utvärdering av 

kandidaterna och en hög nivå av 

oberoende. Det tidigare förordnandet för 

den förvaltningsdirektören för Berec-byrån 

var dessutom tre år. Den verkställande 

direktörens förordnande måste vara 

tillräckligt långt för att kunna ge byrån 
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stabilitet och en långfristig strategi. stabilitet och en långfristig strategi. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   217 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en 

balanserad strategi bör arbetsgrupperna 

samordnas och ledas av Berec-personal. 

Förteckningar över kvalificerade experter 

bör utarbetas i förväg för att vissa 

arbetsgrupper snabbt ska kunna 

sammanställas, särskilt sådana som är 

kopplade till inremarknadsförfaranden 

för utkast till nationella åtgärder för att 

utarbeta reglering av marknaden och 

tilldelning av nyttjanderätter till 

radiospektrum, inte minst på grund av 

tidsfristerna vid sådana förfaranden. 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom expertarbetsgrupper, och därför 

bör tillsynsnämnden ansvara för 

inrättandet av arbetsgrupper och 

utnämningen av dess ordförande. 

Förteckningar över kvalificerade experter 

bör utarbetas i förväg för att vissa 

arbetsgrupper snabbt ska kunna 

sammanställas, särskilt sådana som är 

kopplade till förfaranden med tidsfrister. 

När det gäller arbetsgruppernas 

ledamöter eller observatörerna bör alla 

intressekonflikter undvikas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 
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styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en balanserad 

strategi bör arbetsgrupperna samordnas och 

ledas av Berec-personal. Förteckningar 

över kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 

av marknaden och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum, inte 

minst på grund av tidsfristerna vid sådana 

förfaranden. 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en balanserad 

strategi bör arbetsgrupperna samordnas och 

ledas av Berec-personal. Förteckningar 

över kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 

av marknaden och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum, inte 

minst på grund av tidsfristerna vid sådana 

förfaranden. Förteckningar över 

kvalificerade expertledamöter i 

arbetsgrupperna, tillsammans med deras 

intresseförklaringar, bör offentliggöras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   219 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en balanserad 

strategi bör arbetsgrupperna samordnas och 

ledas av Berec-personal. Förteckningar 

över kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 

av marknaden och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum, inte 

minst på grund av tidsfristerna vid sådana 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en balanserad 

strategi och att lika stor hänsyn tas till 

samtliga nationella 

regleringsmyndigheters åsikter och bidrag 
bör arbetsgrupperna samordnas och ledas 

av Berec-personal. Förteckningar över 

kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 
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förfaranden. av marknaden och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum, inte 

minst på grund av tidsfristerna vid sådana 

förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en balanserad 

strategi bör arbetsgrupperna samordnas och 

ledas av Berec-personal. Förteckningar 

över kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 

av marknaden och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum, inte 

minst på grund av tidsfristerna vid sådana 

förfaranden. 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en balanserad 

strategi bör arbetsgrupperna samordnas och 

ledas av Berec-personal. Förteckningar 

över kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 

av marknaden, inte minst på grund av 

tidsfristerna vid sådana förfaranden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   221 

Victor Negrescu 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en balanserad 

strategi bör arbetsgrupperna samordnas och 

ledas av Berec-personal. Förteckningar 

över kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 

av marknaden och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum, inte 

minst på grund av tidsfristerna vid sådana 

förfaranden. 

17. Erfarenheten har visat att de flesta 

av Berecs uppgifter genomförs bättre 

genom arbetsgrupper, och därför bör 

styrelsen ansvara för inrättandet av 

arbetsgrupper och utnämningen av dess 

ledamöter. För att säkerställa en 

geografiskt balanserad strategi bör 

arbetsgrupperna samordnas och ledas av 

Berec-personal. Förteckningar över 

kvalificerade experter bör utarbetas i 

förväg för att vissa arbetsgrupper snabbt 

ska kunna sammanställas, särskilt sådana 

som är kopplade till 

inremarknadsförfaranden för utkast till 

nationella åtgärder för att utarbeta reglering 

av marknaden och tilldelning av 

nyttjanderätter till radiospektrum, inte 

minst på grund av tidsfristerna vid sådana 

förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

18. Eftersom Berec är behörigt att 

fatta beslut med bindande verkan, är det 

nödvändigt att garantera att varje fysisk 

eller juridisk person som är föremål för 

eller berörs av ett beslut av Berec har rätt 

att överklaga till en överklagandenämnd, 

som är en del av byrån men oberoende av 

dess förvaltnings- och tillsynstruktur. 

Eftersom beslut som fattas 

överklagandenämnden är avsedda att få 

rättsverkan gentemot tredje man, kan en 

talan om prövning av deras lagenlighet 

väckas vid tribunalen. För att säkerställa 

enhetliga villkor med avseende på 

överklagandenämndens förfaranderegler 

bör kommissionen tilldelas 

utgår 
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genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/201133. 

_________________  

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   223 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

18. Eftersom Berec är behörigt att 

fatta beslut med bindande verkan, är det 

nödvändigt att garantera att varje fysisk 

eller juridisk person som är föremål för 

eller berörs av ett beslut av Berec har rätt 

att överklaga till en överklagandenämnd, 

som är en del av byrån men oberoende av 

dess förvaltnings- och tillsynstruktur. 

Eftersom beslut som fattas 

överklagandenämnden är avsedda att få 

rättsverkan gentemot tredje man, kan en 

talan om prövning av deras lagenlighet 

väckas vid tribunalen. För att säkerställa 

enhetliga villkor med avseende på 

överklagandenämndens förfaranderegler 

bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/201133. 

utgår 
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_________________  

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

18. Eftersom Berec är behörigt att fatta 

beslut med bindande verkan, är det 

nödvändigt att garantera att varje fysisk 

eller juridisk person som är föremål för 

eller berörs av ett beslut av Berec har rätt 

att överklaga till en överklagandenämnd, 

som är en del av byrån men oberoende av 

dess förvaltnings- och tillsynstruktur. 

Eftersom beslut som fattas 

överklagandenämnden är avsedda att få 

rättsverkan gentemot tredje man, kan en 

talan om prövning av deras lagenlighet 

väckas vid tribunalen. För att säkerställa 

enhetliga villkor med avseende på 

överklagandenämndens förfaranderegler 

bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/201133. 

18. Berec är inte behörigt att fatta 

beslut med bindande verkan. 

_________________  

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 
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medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   225 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

18. Eftersom Berec är behörigt att fatta 

beslut med bindande verkan, är det 

nödvändigt att garantera att varje fysisk 

eller juridisk person som är föremål för 

eller berörs av ett beslut av Berec har rätt 

att överklaga till en överklagandenämnd, 

som är en del av byrån men oberoende av 

dess förvaltnings- och tillsynstruktur. 

Eftersom beslut som fattas 

överklagandenämnden är avsedda att få 

rättsverkan gentemot tredje man, kan en 

talan om prövning av deras lagenlighet 

väckas vid tribunalen. För att säkerställa 

enhetliga villkor med avseende på 

överklagandenämndens förfaranderegler 

bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/201133. 

18. Eftersom Berec är behörigt att fatta 

beslut med bindande verkan, är det 

nödvändigt att garantera att varje fysisk 

eller juridisk person som är föremål för 

eller berörs av ett beslut av Berec har rätt 

att överklaga till en överklagandenämnd, 

som är en del av byrån men oberoende av 

dess förvaltnings- och tillsynstruktur. 

Eftersom beslut som fattas av 

överklagandenämnden är avsedda att få 

rättsverkan gentemot tredje man, kan en 

talan om prövning av deras lagenlighet 

väckas vid tribunalen. 

_________________  

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   226 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

18. Eftersom Berec är behörigt att fatta 

beslut med bindande verkan, är det 

nödvändigt att garantera att varje fysisk 

eller juridisk person som är föremål för 

eller berörs av ett beslut av Berec har rätt 

att överklaga till en överklagandenämnd, 

som är en del av byrån men oberoende av 

dess förvaltnings- och tillsynstruktur. 

Eftersom beslut som fattas 

överklagandenämnden är avsedda att få 

rättsverkan gentemot tredje man, kan en 

talan om prövning av deras lagenlighet 

väckas vid tribunalen. För att säkerställa 

enhetliga villkor med avseende på 

överklagandenämndens förfaranderegler 

bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/201133. 

18. Eftersom Berec är behörigt att fatta 

beslut med bindande verkan, är det 

nödvändigt att garantera att varje fysisk 

eller juridisk person som är föremål för 

eller berörs av ett beslut av Berec har rätt 

att överklaga till en överklagandenämnd, 

som är en del av byrån och som måste vara 

oberoende av dess förvaltnings- och 

tillsynstruktur. Eftersom beslut som fattas 

av överklagandenämnden är avsedda att få 

rättsverkan gentemot tredje man, kan en 

talan om prövning av deras lagenlighet 

väckas vid tribunalen. För att säkerställa 

enhetliga villkor med avseende på 

överklagandenämndens förfaranderegler 

bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/201133. 

_________________ _________________ 

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av 

sina genomförandebefogenheter (EUT L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av 

sina genomförandebefogenheter (EUT L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. el 

 

Ändringsförslag   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Förslag till förordning 

Skäl 19a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 19a. Berec-byrån bör ha tillräckliga 

ekonomiska och personella resurser för 

att utföra sina uppgifter. Av planeringen 

av resurser till Berec-byrån bör det 

vederbörligen framgå att Berec-byrån får 

allt fler och alltmer komplicerade 

uppgifter. Av Berec-byråns 

personalsammansättning bör det också 

framgå att det behövs en lämplig 

avvägning mellan tillfälligt anställda och 

extern personal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 19b. Den 24 februari 2011 ingicks ett 

avtal om säte (”avtalet om säte”) mellan 

Byrån för Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec-byrån) och 

Republiken Lettlands regering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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20. För att garantera Berecs oberoende 

bör byrån ha en egen budget som 

huvudsakligen består av ett bidrag från 

unionen. Finansiering av Berec bör medges 

under förutsättning att budgetmyndigheten 

har nått en överenskommelse enligt punkt 

31 i det interinstitutionella avtalet om 

budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 

och sund ekonomisk förvaltning35. 

20. För att garantera Berec-byråns 

oberoende bör byrån ha en egen budget 

som huvudsakligen består av ett bidrag 

från unionen. Budgeten bör återspegla de 

ytterligare uppgifter som tilldelats samt 

Berec-byråns och Berecs stärkta roll. 

Finansiering av Berec bör medges under 

förutsättning att budgetmyndigheten har 

nått en överenskommelse enligt punkt 31 i 

det interinstitutionella avtalet om 

budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 

och sund ekonomisk förvaltning35. 

_________________ _________________ 

35 Interinstitutionellt avtal av den 2 

december 2013 mellan Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen om samarbete i 

budgetfrågor och om sund ekonomisk 

förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1). 

35 Interinstitutionellt avtal av den 2 

december 2013 mellan Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen om samarbete i 

budgetfrågor och om sund ekonomisk 

förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

21. Berec bör vara oberoende i 

operativa och tekniska frågor och bör vara 

rättsligt, administrativt och finansiellt 

oberoende. Det är därför både nödvändigt 

och lämpligt att Berec är ett unionsorgan i 

form av en juridisk person som utövar de 

befogenheter som det tillerkänns. 

21. Berec bör vara oberoende i 

operativa och tekniska frågor och bör vara 

administrativt och finansiellt oberoende. 

Berec bör dessutom fungera som ett 

förbindelseorgan för de nationella 

regleringsmyndigheterna så att man kan 

säkerställa en rättslig ram på lång sikt. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   231 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 
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Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

21. Berec bör vara oberoende i 

operativa och tekniska frågor och bör vara 

rättsligt, administrativt och finansiellt 

oberoende. Det är därför både nödvändigt 

och lämpligt att Berec är ett unionsorgan i 

form av en juridisk person som utövar de 

befogenheter som det tillerkänns. 

21. Berec måste vara oberoende i 

operativa och tekniska frågor och rättsligt, 

administrativt och finansiellt oberoende. 

Det är därför både nödvändigt och lämpligt 

att Berec är ett unionsorgan i form av en 

juridisk person som utövar de befogenheter 

som det tillerkänns. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

22. Som en av unionens 

decentraliserade byråer bör Berec verka 

inom sitt uppdrag och den befintliga 

institutionella ramen. Berec ska inte 

anses företräda unionens ståndpunkt 

visavi omvärlden eller som att unionen 

binds till rättsliga skyldigheter genom dess 

beslut. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

22. Som en av unionens 

decentraliserade byråer bör Berec verka 

inom sitt uppdrag och den befintliga 

institutionella ramen. Berec ska inte anses 

22. Som oberoende byrå bör Berec 

verka inom sitt uppdrag. Berec ska inte 

anses företräda unionens ståndpunkt visavi 

omvärlden eller som att unionen binds till 
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företräda unionens ståndpunkt visavi 

omvärlden eller som att unionen binds till 

rättsliga skyldigheter genom dess beslut. 

rättsliga skyldigheter genom dess beslut. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   234 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

23. För att ytterligare öka enhetligheten 

i genomförandet av bestämmelserna i 

regelverket för elektronisk kommunikation 

under Berec, bör den nya byrån vara 

öppen för deltagande från 

regleringsmyndigheter i tredjeländer med 

behörighet på området elektronisk 

kommunikation som ingått avtal med 

Europeiska unionen i detta syfte, särskilt 

från EES-/Eftaländer och kandidatländer. 

23. För att ytterligare öka enhetligheten 

i genomförandet av bestämmelserna i 

regelverket för elektronisk kommunikation, 

bör Berec och Berec-byrån vara öppna för 

deltagande från nationella 

regleringsmyndigheter i tredjeländer med 

behörighet på området elektronisk 

kommunikation, särskilt de som ingått 

avtal med Europeiska unionen i detta syfte 

såsom Eftaländer och kandidatländer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

23. För att ytterligare öka enhetligheten 

i genomförandet av bestämmelserna i 

regelverket för elektronisk kommunikation 

under Berec, bör den nya byrån vara 

öppen för deltagande från 

regleringsmyndigheter i tredjeländer med 

behörighet på området elektronisk 

kommunikation som ingått avtal med 

Europeiska unionen i detta syfte, särskilt 

23. För att ytterligare öka enhetligheten 

i genomförandet av bestämmelserna i 

regelverket för elektronisk kommunikation, 

bör Berec och Berec-byrån vara öppna för 

deltagande från regleringsmyndigheter i 

tredjeländer med behörighet på området 

elektronisk kommunikation som ingått 

avtal med Europeiska unionen i detta syfte, 

särskilt från EES-/Eftaländer och 
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från EES-/Eftaländer och kandidatländer. kandidatländer. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

23. För att ytterligare öka enhetligheten 

i genomförandet av bestämmelserna i 

regelverket för elektronisk kommunikation 

under Berec, bör den nya byrån vara öppen 

för deltagande från regleringsmyndigheter i 

tredjeländer med behörighet på området 

elektronisk kommunikation som ingått 

avtal med Europeiska unionen i detta syfte, 

särskilt från EES-/Eftaländer och 

kandidatländer. 

23. För att ytterligare öka enhetligheten 

i genomförandet av bestämmelserna i 

regelverket för elektronisk kommunikation 

under Berec, bör Berec vara öppet för 

deltagande från regleringsmyndigheter i 

tredjeländer med behörighet på området 

elektronisk kommunikation som ingått 

avtal med Europeiska unionen i detta syfte, 

särskilt från EES-/Eftaländer och 

kandidatländer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   237 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

24. Berec bör ha rätt att engagera sig i 

kommunikationsverksamheten inom sitt 

behörighetsområde, vilket inte torde 

inverka negativt på Berecs kärnverksamhet 

och detta engagemang bör utföras i 

enlighet med relevanta kommunikations- 

och informationsspridningsplaner som 

antas av styrelsen. Innehållet i Berecs 

kommunikationsstrategi och dess 

genomförande bör vara konsekvent, 

relevant och samordnat med 

24. Berec och Berec-byrån bör ha rätt 

att engagera sig i 

kommunikationsverksamheten inom sitt 

behörighetsområde, vilket inte torde 

inverka negativt på Berecs 

kärnverksamhet. Berecs-byråns 

kommunikationsverksamhet bör utföras i 

enlighet med relevanta kommunikations- 

och informationsspridningsplaner som 

antas av styrelsen. Innehållet i Berec-

byråns kommunikationsstrategi och dess 
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kommissionens och övriga institutioners 

strategier och åtgärder, i syfte att beakta 

den allmänna bilden av EU. 

genomförande bör vara konsekvent, 

relevant och samordnat med 

kommissionens och övriga institutioners 

strategier och åtgärder, i syfte att beakta 

den allmänna bilden av EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   238 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

24. Berec bör ha rätt att engagera sig i 

kommunikationsverksamheten inom sitt 

behörighetsområde, vilket inte torde 

inverka negativt på Berecs kärnverksamhet 

och detta engagemang bör utföras i 

enlighet med relevanta kommunikations- 

och informationsspridningsplaner som 

antas av styrelsen. Innehållet i Berecs 

kommunikationsstrategi och dess 

genomförande bör vara konsekvent, 

relevant och samordnat med 

kommissionens och övriga institutioners 

strategier och åtgärder, i syfte att beakta 

den allmänna bilden av EU. 

24. Berec bör ha rätt att engagera sig i 

kommunikationsverksamheten inom sitt 

behörighetsområde, vilket inte torde 

inverka negativt på Berecs kärnverksamhet 

och detta engagemang bör utföras i 

enlighet med relevanta kommunikations- 

och informationsspridningsplaner som 

antas av styrelsen. Innehållet i Berecs 

kommunikationsstrategi och dess 

genomförande måste vara konsekvent, 

objektivt, relevant och samordnat med 

kommissionens och övriga institutioners 

strategier och åtgärder, i syfte att beakta 

den allmänna bilden av EU. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

25. För att effektivt kunna utföra sina 

uppgifter bör Berec ha rätt att begära all 

nödvändig information från kommissionen, 

25. För att effektivt kunna utföra sina 

uppgifter bör Berec ha rätt att begära all 

nödvändig information från kommissionen, 
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de nationella regleringsmyndigheterna och, 

om så krävs, andra myndigheter och 

företag. Begäran om information bör stå i 

proportion till syftet och får inte vara 

orimligt betungande för de berörda. För att 

Berec ska kunna fullgöra sitt uppdrag bör 

de nationella regleringsmyndigheterna, 

som befinner sig närmast marknaderna för 

elektronisk kommunikation, samarbeta 

med Berec och ha tillgång till aktuell och 

korrekt information. Berec bör också, på 

grundval av principen om lojalt samarbete, 

dela nödvändig information med 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna. 

de nationella regleringsmyndigheterna och, 

om så krävs för genomförandet av dess 

uppgifter, andra myndigheter och företag. 

Begäran om information bör stå i 

proportion till syftet och får inte vara 

orimligt betungande för de berörda. Berec 

bör därför upprätta ett gemensamt 

informations- och kommunikationssystem 

för att undvika dubbla förfrågningar om 

uppgifter och underlätta 

kommunikationen mellan alla berörda 

myndigheter. För att Berec ska kunna 

fullgöra sitt uppdrag bör de nationella 

regleringsmyndigheterna, som befinner sig 

närmast marknaderna för elektronisk 

kommunikation, samarbeta med Berec och 

ha tillgång till aktuell och korrekt 

information. Berec bör också, på grundval 

av principen om lojalt samarbete, dela 

nödvändig information med kommissionen 

och de nationella regleringsmyndigheterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

28. Berecs byrå, som inrättades som ett 

gemenskapsorgan med status av juridisk 

person genom förordning (EG) nr 

1211/2009, ersätts av Berec när det gäller 

all äganderätt, avtal, rättsliga skyldigheter, 

anställningskontrakt, finansiella åtaganden 

och ansvarsskyldigheter. Berec bör ta över 

Berec-byråns personal, vars rättigheter 

och skyldigheter inte bör påverkas., 

28. Byrån, som inrättades som ett 

gemenskapsorgan med status av juridisk 

person genom förordning (EG) nr 

1211/2009, ersätts av Berec-byrån när det 

gäller all äganderätt, avtal, rättsliga 

skyldigheter, anställningskontrakt, 

finansiella åtaganden och 

ansvarsskyldigheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

28. Berecs byrå, som inrättades som ett 

gemenskapsorgan med status av juridisk 

person genom förordning (EG) nr 

1211/2009, ersätts av Berec när det gäller 

all äganderätt, avtal, rättsliga skyldigheter, 

anställningskontrakt, finansiella åtaganden 

och ansvarsskyldigheter. Berec bör ta över 

Berec-byråns personal, vars rättigheter 

och skyldigheter inte bör påverkas., 

28. Berecs byrå, som inrättades som ett 

gemenskapsorgan med status av juridisk 

person genom förordning (EG) nr 

1211/2009, bör säkerställa ett tätt 

samarbete med Berec när det gäller all 

äganderätt, avtal, rättsliga skyldigheter, 

anställningskontrakt, finansiella åtaganden 

och ansvarsskyldigheter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Härmed inrättas Organet för 

europeiska regleringsmyndigheter för 

elektronisk kommunikation (Berec). 

1. Härmed inrättas Organet för 

europeiska regleringsmyndigheter för 

elektronisk kommunikation (Berec) och 

Berec-byrån. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Härmed inrättas Organet för 

europeiska regleringsmyndigheter för 

1. Härmed inrättas Organet för 

europeiska regleringsmyndigheter för 
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elektronisk kommunikation (Berec). elektronisk kommunikation (Berec) och 

Berec-byrån. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   244 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Berec ska verka inom ramen för direktiv 

[...] direktiv 2002/58/EG, förordning (EG) 

nr 531/2012, förordning (EU) 2015/2120 

och beslut 243/2012/EU36 (program för 

radiospektrumpolitiken). 

Berec ska verka inom ramen för direktiv 

[...] direktiv 2002/58/EG, förordning (EG) 

nr 531/2012, förordning (EU) 2015/2120 

och beslut 243/2012/EU36 (program för 

radiospektrumpolitiken) och alla andra 

unionsrättsakter om fastställande av nya 

uppgifter och befogenheter. 

_________________ _________________ 

36 Europaparlamentets och rådets beslut nr 

243/2012/EU av den 14 mars 2012 om 

inrättande av ett flerårigt program för 

radiospektrumpolitik (EUT L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

36 Europaparlamentets och rådets beslut nr 

243/2012/EU av den 14 mars 2012 om 

inrättande av ett flerårigt program för 

radiospektrumpolitik (EUT L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringen är att skapa en framtidssäkrad lagstiftning. 

 

Ändringsförslag   245 

Rolandas Paksas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Berec ska eftersträva samma mål 

som de nationella 

3. Berec ska bidra till uppnåendet av 

samma mål som de nationella 
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regleringsmyndigheterna, vilka avses i 

artikel 3 i direktivet. Berec ska i synnerhet 

säkerställa en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation 

inom det område som avses i punkt 2 och 

därigenom bidra till utvecklingen av den 

inre marknaden. Berec ska även främja 

tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter, samt beakta 

unionsmedborgarnas intressen. 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter, vilka avses i artikel 

3 i direktivet (”kodexen om elektroniska 

kommunikationer”). Berec ska i synnerhet 

samarbeta med de nationella 

regleringsmyndigheterna för att 
säkerställa en konsekvent lagstiftning för 

tillämpning av regelverket för elektronisk 

kommunikation inom det område som 

avses i punkt 2 och därigenom bidra till 

utvecklingen av den inre marknaden. Berec 

ska även främja tillgången till, 

investeringarna i och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter, samt beakta 

unionsmedborgarnas intressen, inbegripet 

de långsiktiga intressena hos 

konsumenter och företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   246 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Berec ska eftersträva samma mål 

som de nationella 

regleringsmyndigheterna, vilka avses i 

artikel 3 i direktivet. Berec ska i synnerhet 

säkerställa en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation 

inom det område som avses i punkt 2 och 

därigenom bidra till utvecklingen av den 

inre marknaden. Berec ska även främja 

tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

3. Berec ska eftersträva samma mål 

som de nationella 

regleringsmyndigheterna, vilka avses i 

artikel 3 i direktivet. Berec ska i synnerhet 

säkerställa en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation 

inom det område som avses i punkt 2 och 

därigenom bidra till utvecklingen av den 

harmoniserade inre marknaden. Berec ska 

även främja icke-diskriminerande 

behandling av trafiken vid 

tillhandahållande av 
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tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter, samt beakta 

unionsmedborgarnas intressen. 

internetanslutningstjänster, öppen 

internetanslutning, tillgången till och 

användningen av datakonnektivitet med 

mycket hög kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter, samt beakta 

unionsmedborgarnas intressen. 

Or. en 

Motivering 

(Anpassning av den nuvarande texten till förordning (EU) 2015/2120.) 

 

Ändringsförslag   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Berec ska eftersträva samma mål 

som de nationella 

regleringsmyndigheterna, vilka avses i 

artikel 3 i direktivet. Berec ska i synnerhet 
säkerställa en konsekvent tillämpning av 

regelverket för elektronisk kommunikation 

inom det område som avses i punkt 2 och 

därigenom bidra till utvecklingen av den 

inre marknaden. Berec ska även främja 

tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter, samt beakta 

unionsmedborgarnas intressen. 

3. Berec ska framför allt säkerställa 

en konsekvent tillämpning av regelverket 

för elektronisk kommunikation inom det 

område som avses i punkt 2 och bidra till 

utvecklingen av den inre marknaden, och 

därigenom bidra till de mål som avses i 

artikel 3 i direktivet vad gäller att främja 

tillgången till och användningen av 

datakonnektivitet med mycket hög 

kapacitet, konkurrens vid 

tillhandahållandet av elektroniska 

kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter samt beaktandet av 

unionsmedborgarnas intressen. 

Or. en 
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Ändringsförslag   248 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Berec ska utföra sina uppgifter på 

ett oberoende, opartiskt och öppet sätt och 

anlita den expertis som finns vid de 

nationella regleringsmyndigheterna. 

Varje medlemsstat ska se till att de 

nationella regleringsmyndigheterna har 

tillräckliga finansiella och personella 

resurser för att kunna delta i Berecs 

arbete och säkerställa en obligatorisk 

närvaro av sina företrädare vid Berecs 

sammanträden. 

Or. en 

Motivering 

I fråga om ett tekniskt organ krävs oberoende för att man ska kunna nå de önskvärda 

resultaten. Organets oberoende ställning får inte bara vara deklarativ utan måste även 

stödjas med de medel som krävs. 

 

Ändringsförslag   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Berec ska utföra sina uppgifter på 

ett oberoende, opartiskt och öppet sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna, på begäran eller 

på eget initiativ, beträffande alla tekniska 

frågor inom ramen för sitt uppdrag och på 

begäran bistå Europaparlamentet och rådet 

med rådgivning, 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna, på begäran eller 

på eget initiativ, beträffande alla tekniska 

frågor inom ramen för sitt uppdrag och ge 

ett utlåtande eller en rekommendation till 
Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen på begäran eller på eget 

initiativ om sådana frågor som rör syftet 

med inrättandet av Berec, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna, på begäran eller 

på eget initiativ, beträffande alla tekniska 

frågor inom ramen för sitt uppdrag och på 

begäran bistå Europaparlamentet och rådet 

med rådgivning, 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna, på begäran eller 

på eget initiativ, beträffande alla tekniska 

frågor inom ramen för sitt uppdrag och på 

begäran bistå Europaparlamentet och rådet 

med rådgivning, främja konkurrens och 

investeringar samt skydda 

slutkonsumenter, 

Or. it 

 

Ändringsförslag   252 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna, på begäran eller 

på eget initiativ, beträffande alla tekniska 

frågor inom ramen för sitt uppdrag och på 

begäran bistå Europaparlamentet och 

rådet med rådgivning, 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

kommissionen, Europaparlamentet och 

rådet samt de nationella 

regleringsmyndigheterna, på begäran eller 

på eget initiativ, beträffande alla tekniska 

frågor inom ramen för sitt uppdrag, 

Or. en 

Motivering 

Medlagstiftarna måste behandlas lika och få tillgång till samma tekniska expertis. 

 

Ändringsförslag   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna, på begäran eller 

på eget initiativ, beträffande alla tekniska 

frågor inom ramen för sitt uppdrag och på 

begäran bistå Europaparlamentet och rådet 

med rådgivning, 

(a) bistå, ge råd till och samarbeta med 

de nationella regleringsmyndigheterna, på 

begäran eller på eget initiativ, beträffande 

alla tekniska frågor inom ramen för sitt 

uppdrag och på begäran bistå 

kommissionen, Europaparlamentet och 

rådet med rådgivning, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   254 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (aa) ge råd till Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen, på begäran eller 

på eget initiativ, om resultaten av sin 

analys av lagstiftningens inverkan på allt 

som har att göra med dynamiken på den 

inre marknaden inom det egna 

behörighetsområdet, 

Or. en 

Motivering 

Nödvändig ändring för att säkerställa att beslut fattas utifrån riktiga uppgifter och analyser. 

 

Ändringsförslag   255 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) ge råd till Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen, på begäran eller 

på eget initiativ, om relevant lagstiftnings 

inverkan på allt som har att göra med 

dynamiken på de digitala marknaderna 

överlag, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) utfärda rekommendationer och 

bästa praxis till de nationella 

regleringsmyndigheterna i syfte att främja 

en bättre och enhetlig tillämpning av alla 

tekniska frågor inom ramen för dess 
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uppdrag, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led ab (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ab) bistå och ge råd (också med hjälp 

av rapporter) till Europaparlamentet och 

rådet, efter en motiverad begäran eller på 

eget initiativ, beträffande alla frågor som 

rör elektroniska kommunikationer och 

faller inom dess behörighetsområde, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   258 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led ab (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ab) bistå kommissionen, i egenskap av 

ett rådgivande organ, vid utarbetandet 

och antagandet av rättsakter inom 

området elektroniska kommunikationer, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) fatta beslut om att utgår 

– fastställa gränsöverskridande 

marknader i enlighet med artikel 63 i 

direktivet, 

 

– utarbeta en sammanfattande mall 

för kontrakt i enlighet med artikel 95 i 

direktivet, 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   260 

Rolandas Paksas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) fatta beslut om att utgår 

– fastställa gränsöverskridande 

marknader i enlighet med artikel 63 i 

direktivet, 

 

– utarbeta en sammanfattande mall 

för kontrakt i enlighet med artikel 95 i 

direktivet, 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led b – strecksats 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – i regleringsfrågor som kan 

medföra ett hinder för den inre 

marknaden eller till följd av olikheter i 

genomförandet av den lagstiftningsram 

som avses i artikel 1.2, av de nationella 
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tillsynsmyndigheterna eller av andra 

behöriga myndigheter, endast 

 (a) vid gränsöverskridande tvister där 

behöriga nationella 

regleringsmyndigheter inte har lyckats nå 

en överenskommelse inom en period om 

tre månader, efter det att ärendet i fråga 

hänsköts till den sista av dessa 

regleringsmyndigheter, 

 (b) på begäran av en behörig nationell 

regleringsmyndighet, 

 (c) till följd av ett klagomål som 

ingetts av ett företag som tillhandahåller 

elektroniska kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster. 

 Ett beslut ska antas på kortast möjliga tid 

och i varje fall inom fyra månader, 

förutom i undantagsfall, från det att 

sakfrågan hänsköts av en majoritet 

utgörande två tredjedelar av 

styrelsemedlemmarna. Det beslut som 

avses i första stycket ska vara motiverat 

och riktas till de berörda nationella 

regleringsmyndigheterna samt vara 

bindande för dessa. 

 Styrelsens ordförande ska, utan onödigt 

dröjsmål, underrätta de nationella 

regleringsmyndigheterna om det beslut 

som avses i första stycket. Kommissionen 

ska informeras om detta. Beslutet ska 

omgående offentliggöras på Berecs 

webbplats. 

Or. en 

Motivering 

En mekanism för enhetlighet liknande den som införts inom ramen för den allmänna 

dataskyddsförordningen bör införas för att man ska kunna säkerställa en enhetlig tolkning av 

unionsrätten och möjliggöra en snabb insats från Berecs sida när åtgärder som vidtagits av 

nationella regleringsmyndigheter skiljer sig åt och påverkar den inre marknadens funktion 

negativt. 

 

Ändringsförslag   262 
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Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led b – strecksats 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – om konsolidering av den inre 

marknaden för elektronisk 

kommunikation i överensstämmelse med 

artikel 32 i direktivet och en konsekvent 

tillämpning av rättsmedel i enlighet med 

artikel 33 i direktivet, 

Or. en 

Motivering 

Enligt det nuvarande systemet avger Berec (närmare bestämt tillsynsnämnden) endast 

yttranden, eftersom Berec inte har någon juridisk personlighet och inte är ett 

gemenskapsorgan (Berec-byrån är ett gemenskapsorgan). Om Berec ska ”uppgraderas” till 

en fullfjädrad byrå behöver man således bara ge Berec beslutsbefogenheter i viktiga 

regleringsfrågor såsom marknadsanalys, fastställande av företag som har betydande 

marknadsinflytande och rättsmedel. Om man däremot inte har någon avsikt att bevilja Berec 

någon sådan befogenhet finns det ingen anledning att göra om Berec till en byrå. 

 

Ändringsförslag   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) utarbeta en ekonomisk modell för 

att bistå kommissionen vid fastställandet 

av maximala termineringsavgifter i 

unionen i enlighet med artikel 73 i 

direktivet, 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   264 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led e – strecksats 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – om ett konsekvent genomförande 

av regelverket för elektronisk 

kommunikation, 

Or. en 

Motivering 

Eftersom harmonisering är ett av de främsta målen med den nuvarande politiken, medför 

denna del fler verktyg till den befintliga verktygslådan. 

 

Ändringsförslag   265 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led e – strecksats 7a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – om icke-diskriminerande 

behandling av trafiken vid 

tillhandahållande av 

internetanslutningstjänster i enlighet med 

förordning (EU) 2015/2120, 

Or. en 

Motivering 

(Anpassning av texten till förordning (EU) 2015/2120.) 

 

Ändringsförslag   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Övervaka och samordna de 

nationella regleringsmyndigheternas 

åtgärder vid tillämpningen av förordning 

(EU) nr 531/2012, särskilt med avseende 

på tillhandahållandet av reglerade 

roamingtjänster i slutkundsledet till 

inhemska priser för slutkunderna. 

(a) Övervaka och samordna de 

nationella regleringsmyndigheternas 

åtgärder vid tillämpningen av förordning 

(EU) nr 531/2012, särskilt med avseende 

på tillhandahållandet av reglerade 

roamingtjänster i slutkundsledet till 

inhemska priser för slutkunderna, 

utvecklingen av avgifterna för 

roamingtjänster i grossist- och 

slutkundsledet samt insyn och 

jämförbarhet i fråga om avgifter i 

enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 

nr 531/2012. 

Or. en 

Motivering 

En riktig och konsekvent tillämpning av förordning (EU) nr 531/2012 kommer till största 

delen att baseras på öppenhet och utvecklingen av roamingspecifika kostnader. Berec bör 

därför säkerställa att kostnaderna bedöms på ett enhetligt sätt i unionen. 

 

Ändringsförslag   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Övervaka marknadsutvecklingen, 

utvärdera behoven av innovativ 

lagstiftning och samordna åtgärder 

mellan nationella regleringsmyndigheter 

för att möjliggöra utveckling av nya 

innovativa elektroniska 

kommunikationstjänster och säkerställa 

konvergens, i synnerhet inom området för 

standardisering, nummerisering och 

spektrumtilldelning. 

Or. en 
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Motivering 

Medlemsstaterna intar redan olika förhållningssätt exempelvis när det gäller tilldelning av 

nummerresurser eller spektrum för att möjliggöra sakernas internet. Därför måste Berec vara 

proaktivt i sin övervakning av ny marknadsutveckling och samordna åtgärder. 

 

Ändringsförslag   268 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led b – strecksats 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – marknadsmetoder som kan få 

skadliga effekter för en icke-

diskriminerande tillgång till internet, ett 

öppet internet och konsumenträttigheter 

samt missbruk, 

Or. en 

Motivering 

(Anpassning av texten till förordning (EU) 2015/2120.) 

 

Ändringsförslag   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led b – led 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– om utvecklingen av och förväntade 

tendenser för avgifterna i grossist- och 

slutkundsledet roamingtjänster och på 

insyn och jämförbarhet i fråga om avgifter 

i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 

nr 531/2012, 

– om utvecklingen av och förväntade 

tendenser för avgifterna i grossist- och 

slutkundsledet roamingtjänster och på 

insyn och jämförbarhet i fråga om avgifter 

i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 

nr 531/2012 och, där så krävs, utfärda 

rekommendationer till kommissionen, 

Or. en 
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Ändringsförslag   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Tillhandahålla en ram inom vilken 

nationella regleringsmyndigheter kan 

samarbeta, och främja samarbete mellan 

de nationella regleringsmyndigheterna 

inom de områden som fortfarande inte 

har harmoniserats på unionsnivå. Berec 

ska ta vederbörlig hänsyn till resultatet av 

ett sådant samarbete vid sitt utarbetande 

av yttranden, rekommendationer och 

beslut. Om Berec anser att bindande 

regler för ett sådant samarbete krävs, ska 

den ge lämpliga rekommendationer om 

detta till kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Lagra dokumentation om följande: utgår 

– Företag som tillhandahåller 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i enlighet med 

artikel 12 i direktivet. Berec ska också 

utfärda standardiserade deklarationer om 

anmälningar från företag i enlighet med 

artikel 14 i direktivet. 

 

– Nummer som ger rätt till 

extraterritoriell användning i enlighet 

med artikel 87 i direktivet. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Ta ett initiativ för datainnovation i 

syfte att modernisera, samordna och 

standardisera nationella 

regleringsmyndigheters inhämtning av 

uppgifter. Utan att det påverkar de 

immateriella rättigheterna och erfordrad 

sekretessnivå, ska dessa uppgifter göras 

tillgängliga för allmänheten på Berecs 

webbplats och den europeiska 

dataportalen i ett öppet, och 

maskinläsbart format som kan 

vidareutnyttjas. 

Or. en 

Motivering 

Många nationella regleringsmyndigheter deltar i olika kartläggningsinitiativ och samlar in 

uppgifter för att ge allmänheten kunskap om tjänsters kvalitet, bredbandsutbyggnad och 

spektrumtilldelning. Därför måste dessa initiativ samordnas och tillgängliggöras i ett öppet 

dataformat. 

 

Ändringsförslag   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led db (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (db) Samarbeta med nätverket för 

konsumentskyddssamarbete och relevanta 

nationella behöriga myndigheter i frågor 

som rör tillhandahållandet av 

elektroniska kommunikationstjänster och 
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eventuellt kan påverka konsumenternas 

intressen i flera medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Bedöma genomförandet och 

utvecklingen av upphävandet av 

roamingavgifter i unionen, i synnerhet 

genom att kontrollera avgiftsförändringar 

på de inhemska marknaderna efter den 15 

juni 2017 i överensstämmelse med 

förordning (EU) 2017/... [ändring av 

förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller 

bestämmelser om grossistledet på 

roamingmarknader] och förordning (EU) 

2015/2120. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Berecs uppgifter ska offentliggöras 

på webbplatsen och uppdateras allt 

eftersom nya uppdrag tillkommer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   276 
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Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av relevant unionslagstiftning ska 

nationella regleringsmyndigheter följa alla 

beslut och ta största möjliga hänsyn till de 

yttranden, riktlinjer, rekommendationer 

och bästa praxis som antagits av Berec i 

syfte att säkerställa en konsekvent 

tillämpning av regelverket för elektronisk 

kommunikation inom det 

tillämpningsområde som avses i artikel 1.2. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av relevant unionslagstiftning ska 

nationella regleringsmyndigheter ta hänsyn 

till de yttranden, riktlinjer, 

rekommendationer och bästa praxis som 

antagits av Berec i syfte att säkerställa en 

lämplig tillämpning av regelverket för 

elektronisk kommunikation inom det 

tillämpningsområde som avses i artikel 1.2. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av relevant unionslagstiftning ska 

nationella regleringsmyndigheter följa alla 

beslut och ta största möjliga hänsyn till de 

yttranden, riktlinjer, rekommendationer 

och bästa praxis som antagits av Berec i 

syfte att säkerställa en konsekvent 

tillämpning av regelverket för elektronisk 

kommunikation inom det 

tillämpningsområde som avses i artikel 1.2. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av relevant unionslagstiftning ska 

nationella regleringsmyndigheter ta hänsyn 

till de yttranden, riktlinjer, 

rekommendationer och bästa praxis som 

antagits av Berec i syfte att säkerställa en 

konsekvent tillämpning av regelverket för 

elektronisk kommunikation inom det 

tillämpningsområde som avses i artikel 1.2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   278 

Evžen Tošenovský 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av relevant unionslagstiftning ska 

nationella regleringsmyndigheter följa alla 

beslut och ta största möjliga hänsyn till de 

yttranden, riktlinjer, rekommendationer 

och bästa praxis som antagits av Berec i 

syfte att säkerställa en konsekvent 

tillämpning av regelverket för elektronisk 

kommunikation inom det 

tillämpningsområde som avses i artikel 1.2. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av relevant unionslagstiftning ska 

nationella regleringsmyndigheter och 

kommissionen ta största möjliga hänsyn 

till de yttranden, riktlinjer, 

rekommendationer och bästa praxis som 

antagits av Berec i syfte att säkerställa en 

konsekvent tillämpning av regelverket för 

elektronisk kommunikation inom det 

tillämpningsområde som avses i artikel 1.2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   279 

Patrizia Toia 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Berec ska utföra sina uppgifter på 

ett oberoende, opartiskt och öppet sätt 

samt i god tid. Berec ska säkerställa att 

allmänheten och alla berörda parter får 

lämplig, objektiv, tillförlitlig och 

lättillgänglig information, framför allt om 

resultaten av dess arbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   280 

Patrizia Toia 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 3b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 3b. Berec ska främja samarbetet 

mellan de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   281 

Rolandas Paksas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. I den mån det är nödvändigt för att 

uppfylla de syften som fastställs i denna 

förordning och för att utföra sina uppgifter, 

får Berec samarbeta med behöriga 

unionsorgan, byråer, kontor och 

rådgivande grupper, med behöriga 

myndigheter i tredjeländer och/eller med 

internationella organisationer i enlighet 

med artikel 26. 

4. I den mån det är nödvändigt för att 

uppfylla de syften som fastställs i denna 

förordning och för att utföra sina uppgifter, 

får Berec, där så är lämpligt, samråda 

med relevanta nationella 

regleringsmyndigheter och samarbeta med 

behöriga unionsorgan, byråer, kontor och 

rådgivande grupper, med behöriga 

myndigheter i tredjeländer och/eller med 

internationella organisationer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   282 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. I den mån det är nödvändigt för att 

uppfylla de syften som fastställs i denna 

förordning och för att utföra sina uppgifter, 

får Berec samarbeta med behöriga 

unionsorgan, byråer, kontor och 

rådgivande grupper, med behöriga 

myndigheter i tredjeländer och/eller med 

4. I den mån det är nödvändigt för att 

uppfylla de syften som fastställs i denna 

förordning och för att utföra sina uppgifter, 

får Berec samarbeta med behöriga 

unionsorgan, byråer, kontor och 

rådgivande grupper, med behöriga 

myndigheter i medlemsstater, tredjeländer 
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internationella organisationer i enlighet 

med artikel 26. 

och/eller med nationella eller 

internationella organisationer i enlighet 

med artikel 26. 

Or. en 

Motivering 

Härmed undanröjs begränsningar för ett samarbete från Berecs sida. 

 

Ändringsförslag   283 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. I den mån det är nödvändigt för att 

uppfylla de syften som fastställs i denna 

förordning och för att utföra sina uppgifter, 

får Berec samarbeta med behöriga 

unionsorgan, byråer, kontor och 

rådgivande grupper, med behöriga 

myndigheter i tredjeländer och/eller med 

internationella organisationer i enlighet 

med artikel 26. 

4. I den mån det är nödvändigt för att 

uppfylla de syften som fastställs i denna 

förordning och för att utföra sina uppgifter, 

ska Berec samarbeta med behöriga 

unionsorgan, byråer, kontor och 

rådgivande grupper, med behöriga 

myndigheter i tredjeländer och/eller med 

internationella organisationer i enlighet 

med artikel 26. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   284 

Rolandas Paksas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Berec får vid behov samråda med 

berörda parter och ge dem möjlighet att 

lämna kommentarer inom en rimlig tid. 

Berec ska offentliggöra resultaten av 

samrådsförfarandet utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 28. Sådana 

samråd ska ske så tidigt som möjligt 
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under beslutsfattandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   285 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Berec ska utföra sina uppgifter på 

ett oberoende och opartiskt sätt, utan 

onödiga dröjsmål och genom 

säkerställande av en öppen 

beslutsprocess. Berec ska också 

säkerställa att allmänheten och alla 

berörda parter får objektiv, tillförlitlig och 

lättillgänglig information om alla skeden 

av Berecs arbetsprocess. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   286 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Berec får anordna offentliga 

samråd med alla berörda parter och ge 

dem möjlighet att lämna kommentarer 

inom en rimlig tid. Berec ska 

offentliggöra resultaten av sådana 

samråd. 

Or. en 
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Motivering 

Öppenhet och riktiga samråd är förutsättningar för att Berec ska kunna göra ett bra arbete. 

 

Ändringsförslag   287 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Innan Berec antar beslut, 

rapporter eller andra slags offentliga 

dokument ska Berec rådfråga berörda 

parter och ge dem möjlighet att yttra sig 

inom en rimlig tid som fastställs utifrån 

frågans komplexitet men som inte är 

kortare än 30 dagar. Utan att det påverkar 

artikel 28 ska Berec offentliggöra 

resultaten av samrådsförfarandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   288 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 4c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4c. Utan att det påverkar artikel 21 

och efterföljande artiklar ska Berec anlita 

den expertis som finns vid de nationella 

regleringsmyndigheterna och utföra sina 

uppgifter i samarbete med dessa och med 

kommissionen. Berec ska främja 

samarbete mellan de alla nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen. 

Or. en 
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Ändringsförslag   289 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Berecs organisatoriska uppbyggnad 

 Berec ska bestå av följande: 

 (a) En tillsynsnämnd. 

 (b) Ett kontaktnät. 

 (c) Expertarbetsgrupper 

(”arbetsgrupper”). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Berecs organisatoriska uppbyggnad 

 Berec ska bestå av följande: 

 (a) En tillsynsnämnd. 

 (b) Ett kontaktnät. 

 (c) Arbetsgrupper. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   291 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2b 

 Tillsynsnämndens sammansättning 

 1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 

ledamot för varje medlemsstat. Ledamoten 

ska vara chef eller en annan högt uppsatt 

företrädare för den nationella 

regleringsmyndighet som inrättats i 

medlemsstaten med huvuduppgiften att 

övervaka den dagliga verksamheten på 

marknaden för elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster. 

 I de medlemsstater där fler än en 

nationell regleringsmyndighet är ansvarig 

i enlighet med direktiv [...] (”kodexen om 

elektroniska kommunikationer”) ska 

dessa myndigheter enas om en gemensam 

företrädare och den nödvändiga 

samordningen mellan de nationella 

regleringsmyndigheterna ska säkerställas. 

 2. Tillsynsnämnden ska agera 

oberoende när den utför de uppgifter som 

den tilldelas genom denna förordning. 

 Tillsynsnämndens medlemmar får inte 

söka eller ta emot instruktioner från 

någon regering, från kommissionen eller 

från något annat offentligt eller privat 

organ. 

 3. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska utse en högt 

uppsatt suppleant per medlemsstat. 

 4. Kommissionen ska delta i 

tillsynsnämndens sammanträden som 

observatör och företrädas på lämpligt hög 

nivå. 

 5. Tillsynsnämnden får, efter 

bedömning från fall till fall, bjuda in 

personer vars synpunkter kan vara av 

intresse som observatörer till sina möten. 

Or. en 
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Motivering 

(Se ordalydelsen i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1211/2009.) 

 

Ändringsförslag   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2b 

 Berec-byråns uppgifter 

 Berec-byrån ska i synnerhet ha i uppgift 

att 

 (a) ge Berec professionellt och 

administrativt stöd, 

 (b) samla information från de 

nationella regleringsmyndigheterna samt 

utbyta och översända information med 

anknytning till de uppgifter som Berec 

ska utföra enligt artikel 2, 

 (c) sprida bästa regleringspraxis 

bland de nationella 

regleringsmyndigheterna, i enlighet med 

artikel 2.1 ad, 

 (d) bistå med att förbereda det arbete 

som utförs av tillsynsnämnden, 

kontaktnätet och arbetsgrupperna och ge 

annat stöd för att dessa ska fungera 

friktionsfritt, 

 (e) delta i arbetsgruppernas 

verksamhet, efter beslut av deras 

medordförande, 

 (f) bistå med att förbereda det arbete 

som utförs av styrelsen och ge annat stöd 

för att den ska fungera friktionsfritt, och 

 (g) bistå Berec vid offentliga samråd. 

Or. en 
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Ändringsförslag   293 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2c 

 Tillsynsnämndens plenarsammanträden 

och omröstningsbestämmelser 

 1. Kallelse till tillsynsnämndens 

sammanträden ska utfärdas av 

ordföranden, och nämnden ska 

sammanträda minst fyra gånger om året. 

Kallelse till extra sammanträden ska 

också utfärdas på ordförandens initiativ, 

på begäran av kommissionen eller av 

minst en tredjedel av nämndens 

medlemmar. Sammanträdets dagordning 

ska fastställas av ordföranden och 

offentliggöras. 

 2. Då det är lämpligt för att skydda 

Berecs oberoende eller undvika 

intressekonflikt kan ordföranden besluta 

att vissa punkter på dagordningen ska 

diskuteras i observatörernas frånvaro. 

 3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut 

med två tredjedelars majoritet bland sina 

ledamöter, såvida inte annat föreskrivs i 

denna förordning eller i andra av EU:s 

rättsakter. Varje ledamot eller suppleant 

ska ha en röst. Tillsynsnämndens beslut 

ska offentliggöras, och reservationer från 

en nationell regleringsmyndighet ska 

redovisas i besluten på myndighetens 

begäran. 

 4. Tillsynsnämnden ska anta sin 

arbetsordning samt offentliggöra denna. 

Arbetsordningen ska inkludera 

bestämmelser för omröstningar, inklusive 

villkoren för hur en medlem får agera på 

en annan medlems vägnar, samt 

bestämmelser om beslutsförhet och 



 

AM\1122719SV.docx 81/148 PE602.937v01-00 

 SV 

tidsfrister för kallelse till möten. 

Dessutom ska arbetsordningen säkerställa 

att tillsynsnämndens ledamöter inför varje 

sammanträde får den fullständiga 

dagordningen och samtliga utkast till 

förslag, så att de kan lägga fram 

ändringsförslag före omröstningen. 

Arbetsordningen får bland annat 

innehålla ett förfarande för omröstningar 

om brådskande frågor och andra 

praktiska arrangemang för 

tillsynsnämndens verksamhet. 

Or. en 

Motivering 

(Se ordalydelsen i artikel 4.6, 4.9 och 4.10 i förordning (EG) nr 1211/2009.) 

 

Ändringsförslag   294 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2d (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2d 

 Tillsynsnämndens uppgifter 

 1. Tillsynsnämnden ska utföra 

Berecs uppgifter enligt artikel 2 och fatta 

alla beslut som rör organisationen av 

Berecs arbete. 

 2. Tillsynsnämnden får på Berecs 

vägnar enhälligt fatta beslut om huruvida 

den vill åta sig andra specifika uppgifter 

av det slag som avses i artikel 2.2a. 

 3. Tillsynsnämnden ska på Berecs 

vägnar anta särskilda bestämmelser om 

rätten att ta del av handlingar som 

innehas av Berec, i enlighet med artikel 

27. 

 4. Tillsynsnämnden ska vägleda 

Berec-byrån i fråga om dess 



 

PE602.937v01-00 82/148 AM\1122719SV.docx 

SV 

professionella och administrativa stöd till 

Berec. 

 5. Tillsynsnämnden ska, efter samråd 

med berörda parter i enlighet med artikel 

2.4a, anta Berecs årliga verksamhetsplan 

före utgången av det år som föregår det år 

som verksamhetsplanen avser. 

Tillsynsnämnden ska, så fort den årliga 

verksamhetsplanen antagits, överlämna 

den till Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen. 

 6. Tillsynsnämnden ska anta Berecs 

årliga verksamhetsrapport och senast den 

15 juni varje år överlämna den till 

Europaparlamentet, rådet, kommissionen 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. 

 7. Europaparlamentet får, med full 

respekt för vederbörandes oberoende, 

bjuda in tillsynsnämndens ordförande 

eller en av dess vice ordförande för att 

göra ett uttalande inför det utskott som 

har behörighet i frågor som rör Berecs 

verksamhet samt för att besvara frågor 

från Europaparlamentet ledamöter. 

Or. en 

Motivering 

(Se ordalydelsen i artikel 5.1, 5.3, 5.4 och 5.5 i förordning (EG) nr 1211/2009.) 

 

Ändringsförslag   295 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2e (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2e 

 Kontaktnätet 

 1. Kontaktnätet ska bestå av 

företrädare för medlemsstaternas 
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nationella regleringsmyndigheter samt 

företrädare för kommissionen, Berec-

kontoret och regleringsmyndigheter i 

tredjeländer. 

 2. Kontaktnätet ska bistå 

tillsynsnämnden med utförandet av dess 

uppgifter, framför allt genom att utföra 

nödvändiga förberedelser inför 

tillsynsnämndens sammanträden, 

exempelvis i form av att bearbeta de 

dokument som framtagits av 

arbetsgrupperna. 

 3. Tillsynsnämnden ska anta en 

arbetsordning för hur kontaktnätet ska 

fungera i praktiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   296 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2f (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2f 

 Arbetsgruppernas verksamhet 

 1. Vid behov och särskilt för att 

genomföra Berecs årliga 

verksamhetsplan, får tillsynsnämnden 

inrätta nödvändiga arbetsgrupper. 

 2. Arbetsgruppernas ledamöter ska 

utses av de nationella 

regleringsmyndigheterna. Företrädarna 

för kommissionen, Berec-byrån och 

regleringsmyndigheter i tredjeländer ska 

också delta i arbetsgruppernas arbete. 

 Tillsynsnämnden får vid behov, efter en 

bedömning från fall till fall, bjuda in 

enskilda experter med erkänd kompetens 

på det relevanta området för att delta i 

arbetsgrupperna. 
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 3. Där så är lämpligt för att skydda 

Berecs oberoende eller undvika 

intressekonflikt kan medordförandena 

besluta att vissa punkter på dagordningen 

ska diskuteras i frånvaro av experter från 

kommissionen, tredjeländers 

regleringsmyndigheter och andra 

inbjudna organ. 

 4. Tillsynsnämnden ska för varje 

arbetsgrupp utnämna två medordförande 

från olika nationella 

regleringsmyndigheter, om inte annat 

följer av exceptionella och tillfälliga 

omständigheter. 

 5. Tillsynsnämnden ska anta en 

arbetsordning som reglerar de praktiska 

arrangemangen för hur arbetsgrupperna 

ska fungera i praktiken. 

Or. en 

Motivering 

(Se ändringsförslaget till artikel 10 – Arbetsgrupper). 

 

Ändringsförslag   297 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2g (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2g 

 Berec-byråns uppgifter 

 Berec-byrån ska i synnerhet ha i uppgift 

att 

 (a) ge Berec professionellt och 

administrativt stöd, 

 (b) samla information från de 

nationella regleringsmyndigheterna samt 

utbyta och översända information med 

anknytning till de uppgifter som Berec 
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ska utföra enligt artikel 2, 

 (c) utifrån dessa uppgifter lägga fram 

förslag till rapporter om specifika 

aspekter när det gäller utvecklingen av 

den europeiska telekommarknaden, 

såsom roaming och riktmärkning, vilka 

ska presenteras för Berec, 

 (d) sprida bästa regleringspraxis 

bland de nationella 

regleringsmyndigheterna, i enlighet med 

artikel 2.1 ad, 

 (e) bistå med att förbereda det arbete 

som utförs av tillsynsnämnden, 

kontaktnätet och arbetsgrupperna och ge 

annat stöd för att dessa ska fungera 

friktionsfritt, 

 (f) delta i arbetsgruppernas tekniska 

verksamhet, efter beslut av deras 

medordförande, 

 (g) bistå med att förbereda det arbete 

som utförs av styrelsen och ge annat stöd 

för att den ska fungera friktionsfritt, och 

 (h) bistå Berec vid offentliga samråd. 

Or. en 

Motivering 

(Se lydelsen i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1211/2009.) 

 

Ändringsförslag   298 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– En verkställande direktör med det 

ansvar som anges i artikel 9. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– En verkställande direktör med det 

ansvar som anges i artikel 9. 

– En generalsekreterare med det 

ansvar som anges i artikel 9. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– En verkställande direktör med det 

ansvar som anges i artikel 9. 

– En direktör med det ansvar som 

anges i artikel 9. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   301 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Arbetsgrupperna. – Expertarbetsgrupperna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– En överklagandenämnd. utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och två företrädare för 

kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt. 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 

ansvara för att utse sina respektive 

företrädare bland chefen för eller någon 

ledamot av den nationella 

regleringsmyndighetens kollegieorgan. 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat, vilka alla ska ha 

rösträtt. Varje nationell 

regleringsmyndighet ska ansvara för att 

utse sina respektive företrädare bland 

chefen för eller någon ledamot av den 

nationella regleringsmyndighetens 

kollegieorgan. Kommissionens företrädare 

ska delta i överläggningarna, med rösträtt 

i administrativa frågor och utan rösträtt i 

regleringsfrågor i enlighet med artikel 2. 

Or. en 

Motivering 

För att verkligen vara oberoende får Berec varken begära eller ta emot instruktioner från 

någon regering eller annan verkställande makt. Berecs styrelse bör endast bestå av 

företrädare från oberoende myndigheter, samtidigt som kommissionen ska ha rätt att delta i 

styrelsens verksamhet och sammanträden med rösträtt endast i administrativa frågor. 

 

Ändringsförslag   304 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och två företrädare för 

kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt. 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 

ansvara för att utse sina respektive 

företrädare bland chefen för eller någon 

ledamot av den nationella 

regleringsmyndighetens kollegieorgan. 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och en företrädare för 

kommissionen utan rösträtt. Varje 

nationell regleringsmyndighet ska ansvara 

för att utse sina respektive företrädare 

bland chefen för eller någon ledamot av 

den nationella regleringsmyndighetens 

kollegieorgan. Kommissionen ska vara 

företrädd på lämplig nivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och två företrädare för 

kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt. 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 

ansvara för att utse sina respektive 

företrädare bland chefen för eller någon 

ledamot av den nationella 

regleringsmyndighetens kollegieorgan. 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat, vilka alla ska ha 

rösträtt. Varje nationell 

regleringsmyndighet ska ansvara för att 

utse sina respektive företrädare bland 

chefen för eller någon ledamot av den 

nationella regleringsmyndighetens 

kollegieorgan. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   306 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och två företrädare för 

kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt. 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 

ansvara för att utse sina respektive 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och en företrädare för 

kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt. 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 

ansvara för att utse sina respektive 
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företrädare bland chefen för eller någon 

ledamot av den nationella 

regleringsmyndighetens kollegieorgan. 

företrädare bland chefen för eller någon 

ledamot av den nationella 

regleringsmyndighetens kollegieorgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och två företrädare för 

kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt. 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 

ansvara för att utse sina respektive 

företrädare bland chefen för eller någon 

ledamot av den nationella 

regleringsmyndighetens kollegieorgan. 

Styrelsen ska bestå av en företrädare för 

varje medlemsstat och en företrädare för 

kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt. 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 

ansvara för att utse sina respektive 

företrädare bland chefen för eller någon 

ledamot av den nationella 

regleringsmyndighetens kollegieorgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   308 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Nationella regleringsmyndigheter i 

EES-länderna och i Europeiska unionens 

kandidatländer ska ha observatörsstatus 

och företrädas på lämplig nivå. Berec får 

bjuda in andra sakkunniga och 

observatörer att närvara vid sina möten. 

Or. en 

 



 

PE602.937v01-00 90/148 AM\1122719SV.docx 

SV 

Ändringsförslag   309 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Styrelseledamöterna ska uppträda 

opartiskt, i unionens intresse och för att 

minska marknadsfragmenteringen med 

skapandet av en inre telekommarknad 

som mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Förteckningen över 

styrelseledamöterna, samt tillhörande 

intresseförklaringar, ska offentliggöras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   311 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Styrelsen ska 1. Styrelsen ska ansvara för 

utförandet av Berecs uppgifter enligt 

artikel 2 och ska därför anta alla 

nödvändiga beslut och ge vägledning till 

den verkställande direktören. Den ska i 

samband med detta också utgå från 
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arbetsgruppernas arbete. Styrelsen ska 

Or. en 

 

Ändringsförslag   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) utfärda allmänna riktlinjer för 

Berecs verksamhet och varje år anta Berecs 

samlade programdokument med två 

tredjedelars majoritet av de röstberättigade 

ledamöterna, med hänsyn till 

kommissionens ståndpunkt och i enlighet 

med artikel 15, 

(a) utfärda allmänna riktlinjer för 

Berecs verksamhet och varje år anta Berecs 

samlade programdokument med 

enhällighet bland de röstberättigade 

ledamöterna, med hänsyn till 

kommissionens ståndpunkt och i enlighet 

med artikel 15, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) med två tredjedelars majoritet av 

de röstberättigade styrelseledamöterna anta 

Berecs årliga budget och fullgöra andra 

uppgifter med avseende på Berecs budget i 

enlighet med kapitel IIIV, 

(b) med enhällighet bland de 

röstberättigade styrelseledamöterna anta 

Berecs årliga budget och fullgöra andra 

uppgifter med avseende på Berecs budget i 

enlighet med kapitel IIIV, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) anta och fortsätta med 

bedömningen av Berecs konsoliderade 

årliga verksamhetsrapport, och senast den 

1 juli varje år översända både rapporten 

och bedömningen till Europaparlamentet, 

rådet, kommissionen och revisionsrätten. 

Den konsoliderade årliga 

verksamhetsrapporten ska offentliggöras. 

(c) anta och fortsätta med 

bedömningen av Berecs konsoliderade 

årliga verksamhetsrapport, och senast den 

1 juli varje år översända både rapporten 

och bedömningen till Europaparlamentet, 

rådet, kommissionen och revisionsrätten. 

Berecs verkställande direktör ska lägga 

fram den årliga verksamhetsrapporten för 

parlamentet och rådet under ett offentligt 

sammanträde. Den konsoliderade årliga 

verksamhetsrapporten ska offentliggöras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   315 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led m 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(m) utse den verkställande direktören 

och i förekommande fall förlänga dennes 

förordnande eller entlediga denne från 

ämbetet i enlighet med artikel 22, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led m 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(m) utse den verkställande direktören 

och i förekommande fall förlänga dennes 

förordnande eller entlediga denne från 

(m) utse generalsekreteraren och i 

förekommande fall förlänga dennes 

förordnande eller entlediga denne från 
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ämbetet i enlighet med artikel 22, ämbetet i enlighet med artikel 22, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led n 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(n) utse en räkenskapsförare som 

omfattas av tjänsteföreskrifterna och 

anställningsvillkoren för övriga anställda, 

som ska vara helt oberoende vid utförandet 

av sina arbetsuppgifter. Berec får utse 

kommissionens räkenskapsförare till 

räkenskapsförare för Berec, 

(n) utse en räkenskapsförare som 

omfattas av tjänsteföreskrifterna och 

anställningsvillkoren för övriga anställda, 

som ska vara helt oberoende vid utförandet 

av sina arbetsuppgifter. Berec-byrån får 

utse samma räkenskapsförare som ett 

annat unionsorgan. Berec-byrån får 

också enas med kommissionen om att 

kommissionens räkenskapsförare också 

ska fungera som Berec-byråns 

räkenskapsförare, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led o 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(o) utse överklagandenämndernas 

ledamöter, 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   319 

Edouard Martin 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om exceptionella omständigheter så 

kräver, får styrelsen genom ett beslut 

tillfälligt upphäva delegeringen av 

tillsättningsbefogenheterna till den 

verkställande direktören och de 

befogenheter som denne vidaredelegerat, 

för att i stället utöva dem på egen hand 

eller delegera dem till en av sina 

ledamöter eller till någon annan anställd 

än den verkställande direktören. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   320 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Ordförandens och vice 

ordförandens förordnanden ska vara fyra 

år, med undantag för vice ordförandens 

första förordnande som ska vara två år 

efter ikraftträdandet av denna förordning. 

De kan återväljas en gång. 

3. Ordförandens och vice 

ordförandenas förordnanden ska vara ett år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   321 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Ordförandens och vice 

ordförandens förordnanden ska vara fyra 

3. Ordförandens och vice 

ordförandens förordnanden ska vara ett år, 
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år, med undantag för vice ordförandens 

första förordnande som ska vara två år 

efter ikraftträdandet av denna förordning. 

De kan återväljas en gång. 

med undantag för vice ordförandens första 

förordnande som ska vara sex månader 

efter ikraftträdandet av denna förordning. 

De kan inte återväljas omedelbart. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   322 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Utan att det påverkar styrelsens 

befogenheter ska ordföranden och vice 

ordföranden vara oberoende i sin 

tjänsteutövning och inte vare sig begära 

eller ta emot instruktioner från någon 

institution, regering, nationell 

regleringsmyndighet eller person eller 

något organ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   323 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. Ordföranden ska på begäran 

rapportera till Europaparlamentet om 

resultatet av Berecs arbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   324 

Edouard Martin 
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Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Berecs verkställande direktör ska 

delta i överläggningarna utan rösträtt. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Berecs verkställande direktör ska 

delta i överläggningarna utan rösträtt. 

2. Berecs generalsekreterare ska delta 

i överläggningarna utan rösträtt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Styrelsen ska fatta beslut med en 

majoritet av de röstberättigade 

styrelseledamöterna, utan att det påverkar 

tillämpningen av artiklarna 5.1 a och b 

samt artikel 22.8. 

1. Styrelsen ska fatta beslut med två 

tredjedelars majoritet av de röstberättigade 

styrelseledamöterna, utan att det påverkar 

tillämpningen av artiklarna 5.1 a och b 

samt artikel 22.8. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   327 

Edouard Martin 
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Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Verkställande direktören ska inte 

delta i omröstningen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Verkställande direktören ska inte 

delta i omröstningen. 

4. Generalsekreteraren ska inte delta 

i omröstningen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Verkställande direktören ska inte 

delta i omröstningen. 

4. Direktören ska inte delta i 

omröstningen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 8a 

 Oavhängighet 

 1. När styrelseledamöterna utför de 

uppgifter som de tilldelats ska de agera 

oberoende och opartiskt i hela unionens 

intresse, oavsett vilka nationella eller 

personliga intressen de har. 

 2. Utan att det påverkar 

kommissionens eller nationella 

regleringsmyndigheters befogenheter, får 

styrelseledamöterna inte begära eller ta 

emot instruktioner från unionens 

institutioner eller organ, från någon 

medlemsstats regering eller från något 

annat offentligt eller privat organ. 

Styrelseledamöterna ska i synnerhet 

utföra de uppgifter som de tilldelats utan 

oberättigat politiskt inflytande och 

kommersiell påverkan som skulle inverka 

på deras personliga oberoende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   331 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Kapitel II – avsnitt 2 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktören Den administrativa kommittén 

Or. en 

 

Ändringsförslag   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Kapitel II – avsnitt 2 – rubriken 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktören Generalsekreteraren 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Kapitel II – avsnitt 2 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktören Direktören 

 (Genom denna ändring ersätts begreppet 

”verkställande direktör” med ”direktör” i 

hela texten.) 

Or. it 

 

Ändringsförslag   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktörens ansvar Generalsekreterarens ansvar 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   335 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktörens ansvar Den administrativa kommitténs uppgifter 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   336 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande direktören ska 

sköta förvaltningen av Berec. Den 

verkställande direktören ska vara 

ansvarig inför styrelsen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   337 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande direktören ska 

sköta förvaltningen av Berec. Den 

verkställande direktören ska vara ansvarig 

inför styrelsen. 

1. Den verkställande direktören ska 

ansvara för förvaltningen av byrån och 

ska bistå vid förberedandet av styrelsens 

arbete. Den verkställande direktören ska 

vara ansvarig inför styrelsen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande direktören ska 

sköta förvaltningen av Berec. Den 

1. Generalsekreteraren ska sköta den 

administrativa förvaltningen av Berec. 
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verkställande direktören ska vara ansvarig 

inför styrelsen. 

Generalsekreteraren ska vara ansvarig 

inför styrelsen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   339 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Den administrativa kommittén ska 

på motsvarande sätt följa upp Berec-

byråns arbete. Den administrativa 

kommittén ska under styrelsens ledning 

tillhandahålla Berec administrativa och 

stödrelaterade tjänster, i enlighet med 

punkt 5 i denna artikel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   340 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar 

befogenheterna för kommissionen eller 

styrelsen ska den verkställande direktören 

vara oberoende i sin tjänsteutövning och 

får varken begära eller ta emot 

instruktioner från någon regering, 

institution, person eller något organ. 

2. Utan att det påverkar 

befogenheterna för kommissionen eller 

styrelsen ska den administrativa 

kommittén och i synnerhet dess 

ordförande vara oberoende i sin 

tjänsteutövning och får varken begära eller 

ta emot instruktioner från någon regering, 

institution, person eller något organ. 

Or. en 
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Ändringsförslag   341 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar 

befogenheterna för kommissionen eller 

styrelsen ska den verkställande direktören 

vara oberoende i sin tjänsteutövning och 

får varken begära eller ta emot 

instruktioner från någon regering, 

institution, person eller något organ. 

2. Utan att det påverkar 

befogenheterna för kommissionen eller 

styrelsen ska den verkställande direktören 

vara oberoende i sin tjänsteutövning och 

får inte ta emot instruktioner från någon 

institution, regering, nationell 

regleringsmyndighet, person eller något 

organ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar 

befogenheterna för kommissionen eller 

styrelsen ska den verkställande direktören 

vara oberoende i sin tjänsteutövning och 

får varken begära eller ta emot 

instruktioner från någon regering, 

institution, person eller något organ. 

2. Utan att det påverkar 

befogenheterna för styrelsen ska 

generalsekreteraren vara oberoende i sin 

tjänsteutövning och får varken begära eller 

ta emot instruktioner från någon regering, 

institution, person eller något organ. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   343 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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3. Den verkställande direktören ska 

på begäran rapportera till 

Europaparlamentet om resultatet av sitt 

arbete. Rådet får uppmana den 

verkställande direktören att rapportera 

om resultatet av sitt arbete. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   344 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande direktören ska på 

begäran rapportera till Europaparlamentet 

om resultatet av sitt arbete. Rådet får 

uppmana den verkställande direktören att 

rapportera om resultatet av sitt arbete. 

3. Den verkställande direktören ska på 

begäran rapportera till Europaparlamentet 

och rådet om resultatet av Berecs arbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande direktören ska 

på begäran rapportera till 

Europaparlamentet om resultatet av sitt 

arbete. Rådet får uppmana den 

verkställande direktören att rapportera om 

resultatet av sitt arbete. 

3. Generalsekreteraren ska på 

begäran rapportera till Europaparlamentet 

om resultatet av sitt arbete. Rådet får 

uppmana generalsekreteraren att 

rapportera om resultatet av sitt arbete. 

Or. fr 
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Ändringsförslag   346 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Den verkställande direktören ska 

vara den rättsliga företrädaren för Berec. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Den verkställande direktören ska 

vara den rättsliga företrädaren för Berec. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Den verkställande direktören ska 

vara den rättsliga företrädaren för Berec. 

4. Generalsekreteraren ska vara den 

rättsliga företrädaren för Berec. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   349 

Evžen Tošenovský 
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Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Den verkställande direktören ska 

vara den rättsliga företrädaren för Berec. 

4. Direktören ska vara den rättsliga 

företrädaren för Berec-byrån. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   350 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den verkställande direktören ska 

ansvara för genomförandet av Berecs 

uppgifter. Den verkställande direktören ska 

särskilt ha ansvaret för 

5. Den verkställande direktören ska 

ansvara för genomförandet av Berecs 

uppgifter och följa styrelsens riktlinjer. 

Den verkställande direktören ska särskilt 

ha ansvaret för 

Or. en 

 

Ändringsförslag   351 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den verkställande direktören ska 

ansvara för genomförandet av Berecs 

uppgifter. Den verkställande direktören 

ska särskilt ha ansvaret för 

5. Den administrativa kommittén ska 

ansvara för det administrativa 

förberedandet och genomförandet av 

Berecs uppgifter. Den ska särskilt ha 

ansvaret för 

Or. en 
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Ändringsförslag   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den verkställande direktören ska 

ansvara för genomförandet av Berecs 

uppgifter. Den verkställande direktören 

ska särskilt ha ansvaret för 

5. Generalsekreteraren ska ansvara 

för genomförandet av Berecs uppgifter. 

Generalsekreteraren ska särskilt ha 

ansvaret för 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) utarbetandet av det samlade 

programdokumentet och överlämnande av 

detta till styrelsen, 

(c) utarbetandet, i samarbete med de 

nationella regleringsmyndigheterna, av 

det samlade programdokumentet och 

överlämnande av detta till styrelsen, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) utarbetandet av en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och 

utvärderingar, liksom undersökningar 

utförda av Olaf samt överlämnandet av en 

lägesrapport till kommissionen två gånger 

(f) utarbetandet av en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och 

utvärderingar, liksom undersökningar 

utförda av Olaf samt överlämnandet av en 

lägesrapport regelbundet till styrelsen, 
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om året och regelbundet till styrelsen, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) utarbetandet av en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och 

utvärderingar, liksom undersökningar 

utförda av Olaf samt överlämnandet av en 

lägesrapport till kommissionen två gånger 

om året och regelbundet till styrelsen, 

(f) utarbetandet av en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och 

utvärderingar, liksom undersökningar 

utförda av Olaf samt överlämnandet av en 

lägesrapport till kommissionen en gång om 

året och regelbundet till styrelsen, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) skyddandet av unionens 

finansiella intressen genom att 
förebyggande åtgärder vidtas mot 

bedrägeri, korruption och annan olaglig 

verksamhet, med hjälp av genomförande 

av effektiva kontroller och, om 

oegentligheter upptäcks, genom att belopp 

som felaktigt betalats ut återkrävs, samt, 

där så är lämpligt, genom införande av 

effektiva, proportionella och 

avskräckande administrativa åtgärder, 

bland annat ekonomiska påföljder, 

(g) vidtagande av förebyggande 

åtgärder mot bedrägeri, korruption och 

annan olaglig verksamhet, effektiva 

kontroller och, om oegentligheter upptäcks, 

återkrav av belopp som felaktigt betalats 

ut, 

Or. fr 
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Ändringsförslag   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Den verkställande direktören ska 

också ansvara för att besluta huruvida det 

är nödvändigt att inrätta ett eller flera 

lokalkontor i en eller flera medlemsstater 

för att Berec ska kunna utföra sina 

uppgifter på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Beslutet att inrätta ett 

lokalkontor kräver ett 

förhandsgodkännande från 

kommissionen, styrelsen och den berörda 

medlemsstaten. I beslutet ska anges 

omfattningen av den verksamhet som ska 

bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt 

så att onödiga kostnader och dubbelarbete 

i Berecs administration undviks. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Den verkställande direktören ska 

också ansvara för att besluta huruvida det 

är nödvändigt att inrätta ett eller flera 

lokalkontor i en eller flera medlemsstater 

för att Berec ska kunna utföra sina 

uppgifter på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Beslutet att inrätta ett 

lokalkontor kräver ett 

förhandsgodkännande från 

kommissionen, styrelsen och den berörda 

utgår 
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medlemsstaten. I beslutet ska anges 

omfattningen av den verksamhet som ska 

bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt 

så att onödiga kostnader och dubbelarbete 

i Berecs administration undviks. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   359 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Den verkställande direktören ska 

också ansvara för att besluta huruvida det 

är nödvändigt att inrätta ett eller flera 

lokalkontor i en eller flera medlemsstater 

för att Berec ska kunna utföra sina 

uppgifter på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Beslutet att inrätta ett 

lokalkontor kräver ett 

förhandsgodkännande från kommissionen, 

styrelsen och den berörda medlemsstaten. I 

beslutet ska anges omfattningen av den 

verksamhet som ska bedrivas vid det lokala 

kontoret på ett sätt så att onödiga kostnader 

och dubbelarbete i Berecs administration 

undviks. 

6. Direktören ska också ansvara för att 

besluta huruvida det är nödvändigt att 

inrätta ett eller flera lokalkontor i en eller 

flera medlemsstater för att Berec-byrån ska 

kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt 

och ändamålsenligt sätt. Beslutet att inrätta 

ett lokalkontor kräver ett 

förhandsgodkännande från styrelsen och 

den berörda medlemsstaten. I beslutet ska 

anges omfattningen av den verksamhet 

som ska bedrivas vid det lokala kontoret på 

ett sätt så att onödiga kostnader och 

dubbelarbete i Berecs administration 

undviks. Innan ett sådant beslut fattas 

måste dess konsekvenser ur personal- och 

budgetsynpunkt beaktas i en flerårig plan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   360 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Den verkställande direktören ska 6. Den administrativa kommittén ska 
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också ansvara för att besluta huruvida det 

är nödvändigt att inrätta ett eller flera 

lokalkontor i en eller flera medlemsstater 

för att Berec ska kunna utföra sina 

uppgifter på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Beslutet att inrätta ett 

lokalkontor kräver ett 

förhandsgodkännande från kommissionen, 

styrelsen och den berörda medlemsstaten. I 

beslutet ska anges omfattningen av den 

verksamhet som ska bedrivas vid det lokala 

kontoret på ett sätt så att onödiga kostnader 

och dubbelarbete i Berecs administration 

undviks. 

också ansvara för förslag om att inrätta ett 

eller flera lokalkontor i en eller flera 

medlemsstater, för att Berec ska kunna 

utföra sina uppgifter på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Beslutet att inrätta ett 

lokalkontor kräver ett 

förhandsgodkännande från kommissionen, 

styrelsen och den berörda medlemsstaten. I 

beslutet ska anges omfattningen av den 

verksamhet som ska bedrivas vid det lokala 

kontoret på ett sätt så att onödiga kostnader 

och dubbelarbete i Berecs administration 

undviks. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   361 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Kapitel II – avsnitt 3 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Arbetsgrupper Expertarbetsgrupper 

Or. en 

 

Ändringsförslag   362 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Vid behov, och särskilt för att 

genomföra arbetsprogrammet för Berec, 

kan styrelsen inrätta nödvändiga 

arbetsgrupper. 

1. Vid behov, och särskilt för att 

genomföra arbetsprogrammet för Berec, 

kan styrelsen inrätta nödvändiga 

expertarbetsgrupper. 

Or. en 
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Ändringsförslag   363 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska utse ledamöterna i 

arbetsgrupperna, som medger deltagande 

av sakkunniga från de nationella 

regleringsmyndigheterna, kommissionen, 

personal från Berec och tredjeländers 

nationella regleringsmyndigheter som 

deltar i Berecs arbete. 

Styrelsen ska utse ledamöterna i 

expertarbetsgrupperna, i vilka sakkunniga 

från de nationella 

regleringsmyndigheterna, kommissionen, 

personal från Berec och tredjeländers 

nationella regleringsmyndigheter som 

deltar i Berecs arbete får närvara. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska utse ledamöterna i 

arbetsgrupperna, som medger deltagande 

av sakkunniga från de nationella 

regleringsmyndigheterna, kommissionen, 

personal från Berec och tredjeländers 

nationella regleringsmyndigheter som 

deltar i Berecs arbete. 

Styrelsen ska utse ledamöterna i 

arbetsgrupperna, som medger deltagande 

av sakkunniga från de nationella 

regleringsmyndigheterna, personal från 

Berec och tredjeländers nationella 

regleringsmyndigheter som deltar i Berecs 

arbete. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d tredje strecksatsen ska deras 

ledamöter utses från förteckningarna över 

kvalificerade experter som tillhandahålls 

av de nationella regleringsmyndigheterna, 

kommissionen och den verkställande 

direktören. 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d tredje strecksatsen ska deras 

ledamöter utses från förteckningarna över 

kvalificerade experter som tillhandahålls 

av de nationella regleringsmyndigheterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   366 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d tredje strecksatsen ska deras 

ledamöter utses från förteckningarna över 

kvalificerade experter som tillhandahålls 

av de nationella regleringsmyndigheterna, 

kommissionen och den verkställande 

direktören. 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d andra strecksatsen ska deras 

ledamöter utses enbart från förteckningarna 

över kvalificerade experter som 

tillhandahålls av de nationella 

regleringsmyndigheterna och 

kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d andra strecksatsen ska deras 

ledamöter utses enbart från förteckningarna 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d andra strecksatsen ska deras 

ledamöter utses enbart från förteckningarna 
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över kvalificerade experter som 

tillhandahålls av de nationella 

regleringsmyndigheterna, och den 

verkställande direktören. 

över kvalificerade experter som 

tillhandahålls av de nationella 

regleringsmyndigheterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   368 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d andra strecksatsen ska deras 

ledamöter utses enbart från förteckningarna 

över kvalificerade experter som 

tillhandahålls av de nationella 

regleringsmyndigheterna, och den 

verkställande direktören. 

I fråga om de arbetsgrupper som inrättas 

för att utföra de uppgifter som avses i 

artikel 2.1 d andra strecksatsen ska deras 

ledamöter utses enbart från förteckningarna 

över kvalificerade experter som 

tillhandahålls av de nationella 

regleringsmyndigheterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Arbetsgrupperna ska samordnas 

och ledas av en anställd vid Berec, som ska 

utses i enlighet med arbetsordningen. 

3. Arbetsgrupperna ska samordnas 

och ledas av en anställd vid en nationell 

regleringsmyndighet, som ska utses i 

enlighet med arbetsordningen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   370 
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Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Berec ska förse arbetsgrupperna 

med stöd. 

5. Berec ska förse arbetsgrupperna 

med såväl administrativt som 

innehållsrelaterat stöd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 utgår 

Inrättande och sammansättning av 

överklagandenämnden 

 

1. Berec ska inrätta en 

överklagandenämnd. 

 

2. Överklagandenämnden ska bestå 

av en ordförande och två ledamöter. Varje 

ledamot av överklagandenämnden ska ha 

en suppleant. Suppleanten ska företräda 

ledamoten i vederbörandes frånvaro. 

 

3. Styrelsen ska utse ordföranden, de 

övriga ledamöterna och deras suppleanter 

från en förteckning över kvalificerade 

sökande vilken fastställts av 

kommissionen. 

 

4. Överklagandenämnden får begära 

att styrelsen utser ytterligare två 

ledamöter och deras suppleanter från 

förteckningen i punkt 3 om den anser att 

ärendet så kräver. 

 

5. På förslag av Berec ska 

kommissionen fastställa en arbetsordning 

för överklagandenämnden, efter samråd 
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med styrelsen och i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 36.2. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   372 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Styrelsen ska utse ordföranden, de 

övriga ledamöterna och deras suppleanter 

från en förteckning över kvalificerade 

sökande vilken fastställts av 

kommissionen. 

3. Styrelsen ska utse ordföranden, de 

övriga ledamöterna och deras suppleanter 

från en förteckning över kvalificerade 

sökande vilken föreslagits av styrelsens 

ordförande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   373 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. På förslag av Berec ska 

kommissionen fastställa en arbetsordning 

för överklagandenämnden, efter samråd 

med styrelsen och i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 36.2. 

5. Styrelsen ska fastställa en 

arbetsordning för överklagandenämnden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 12 utgår 

Överklagandenämndens ledamöter  

1. Ledamöternas och suppleanternas 

förordnanden ska vara fyra år. Styrelsen 

kan på förslag av kommissionen förlänga 

deras förordnanden med ytterligare fyra 

år. 

 

2. Överklagandenämndens ledamöter 

ska vara oberoende och ska inte utföra 

andra uppgifter inom Berec. I sitt 

beslutsfattande får de varken be om eller 

ta emot instruktioner från någon regering 

eller något annat organ. 

 

3. Under förordnandet får 

överklagandenämndens ledamöter inte 

avsättas från sina tjänster eller strykas ur 

förteckningen över kvalificerade sökande, 

såvida det inte finns allvarliga skäl till en 

sådan avsättning eller strykning och 

styrelsen, på förslag av kommissionen, 

fattar ett beslut om detta. 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 13 utgår 

Jäv  

1. Överklagandenämndens ledamöter 

får inte delta i ett överklagandeförfarande 

om de har personliga intressen i 

förfarandet, om de tidigare har 

representerat någon av parterna i 

förfarandet eller om de varit med om att 
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anta det beslut som överklagas. 

2. Om någon ledamot av en 

överklagandenämnd anser att han/hon, av 

något av de skäl som förtecknas i punkt 1 

eller av andra skäl, inte bör delta i ett 

överklagandeförfarande ska han/hon 

meddela överklagandenämnden detta. 

 

3. En part i ett 

överklagandeförfarande får invända mot 

en ledamot i överklagandenämnden på 

någon av de grunder som anges i punkt 1, 

eller om ledamoten misstänks vara 

partisk. En sådan invändning ska inte 

godtas om parten har inlett förfarandet 

med vetskap om att det fanns skäl att 

invända. En invändning får inte grundas 

på ledamöternas nationalitet. 

 

4. Överklagandenämnden ska, utan 

att den berörda ledamoten deltar, fatta 

beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i 

de fall som anges i punkterna 2 och 3. 

När detta beslut fattas ska den berörda 

ledamoten i överklagandenämnden 

ersättas av sin suppleant. 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 14 utgår 

Beslut som kan överklagas  

1. Enligt artikel 2.1 b kan 

överklagande mot beslut som Berec fattar 

göras vid överklagandenämnden. 

 

Varje fysisk eller juridisk person, också 

nationella regleringsmyndigheter, får 

överklaga ett beslut enligt denna punkt 
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som avser den personen, eller ett beslut 

som, även om det utfärdats i av ett beslut 

som avser en annan person, direkt och 

personligen berör den personen. 

2. Ett överklagande i enlighet med 

punkt 1 ska inte hindra verkställighet. 

Överklagandenämnden får däremot 

upphäva tillämpningen av det beslut mot 

vilket talan väckts. 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Kapitel III – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

UPPRÄTTANDET AV BUDGETEN 

OCH BUDGETENS STRUKTUR 

UPPRÄTTANDET AV BUDGETEN 

OCH BUDGETENS STRUKTUR FÖR 

BEREC-BYRÅN 

Or. en 

 

Ändringsförslag   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktören ska varje år 

utarbeta ett programplaneringsdokument 

som innehåller den årliga och fleråriga 

planering (även kallat samlat 

programdokument) som avses i artikel 32 i 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 1271/2013 och som tar hänsyn till 

de riktlinjer som kommissionen 

fastställt38. 

Generalsekreteraren ska varje år utarbeta 

ett programplaneringsdokument som 

innehåller den årliga och fleråriga 

planeringen (även kallat samlat 

programdokument). 
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_________________  

38 Kommissionens meddelande om 

riktlinjer för programdokument för 

decentraliserade byråer och mallen för 

den konsoliderade årliga 

verksamhetsrapporten för de 

decentraliserade byråerna (C(2014) 

9641). 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska därefter anta ett samlat 

programdokument med beaktande av 

eventuella synpunkter från 

kommissionen. Den ska översända detta 

och eventuella uppdaterade versioner till 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen. 

Styrelsen ska därefter anta ett samlat 

programdokument. Den ska översända 

detta och eventuella uppdaterade versioner 

till Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Det årliga arbetsprogrammet ska 

inbegripa detaljerade målsättningar och 

förväntade resultat, inbegripet 

resultatindikatorer. Det ska också innehålla 

en beskrivning av de åtgärder som ska 

finansieras och uppgifter om vilka 

finansiella resurser och personalresurser 

2. Det årliga arbetsprogrammet ska 

inbegripa detaljerade målsättningar och 

förväntade resultat, inbegripet 

resultatindikatorer. Det ska också innehålla 

en beskrivning av de åtgärder som ska 

finansieras och uppgifter om vilka 

finansiella resurser och personalresurser 
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som anslås till varje åtgärd, i enlighet med 

principerna för verksamhetsbaserad 

förvaltning och verksamhetsbaserad 

budgetering. Det årliga arbetsprogrammet 

ska överensstämma med det fleråriga 

program som avses i punkt 4. I 

programmet ska klart anges vilka uppgifter 

som lagts till, ändrats eller strukits jämfört 

med föregående budgetår. 

som anslås till varje åtgärd, i enlighet med 

principerna för verksamhetsbaserad 

förvaltning och verksamhetsbaserad 

budgetering. Det årliga arbetsprogrammet 

ska överensstämma med Berecs årliga 

arbetsprogram enligt vad som avses i 

artikel 2e.5 och med det fleråriga program 

som avses i punkt 4. I programmet ska 

klart anges vilka uppgifter som lagts till, 

ändrats eller strukits jämfört med 

föregående budgetår. Eventuella 

ytterligare uppgifter ska bedömas mot 

bakgrund av tillgängliga resurser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande direktören ska 

varje år göra ett preliminärt utkast till 

beräkning av Berecs inkomster och utgifter 

för påföljande budgetår, inbegripet 

tjänsteförteckningen, och översända det till 

styrelsen. 

1. Direktören ska varje år göra ett 

utkast till beräkning av Berec-byråns 

inkomster och utgifter för påföljande 

budgetår, inbegripet tjänsteförteckningen, 

och översända det till styrelsen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. På grundval av detta preliminära 

utkast ska styrelsen göra en preliminär 

beräkning av Berecs inkomster och 

utgår 
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utgifter för påföljande budgetår. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande direktören ska 

skicka utkastet till beräkning av Berecs 

inkomster och utgifter till kommissionen 

senast den 31 januari varje år. 

Informationen i Berecs utkast till beräkning 

av inkomster och utgifter och i utkastet till 

det samlade programdokument som avses i 

artikel 15.1 ska vara sammanhängande. 

3. Generalsekreteraren ska skicka 

utkastet till beräkning av Berecs inkomster 

och utgifter till rådet och medlemsstaterna 

senast den 31 januari varje år. 

Informationen i Berecs utkast till beräkning 

av inkomster och utgifter och i utkastet till 

det samlade programdokument som avses i 

artikel 15.1 ska vara sammanhängande. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska vidarebefordra 

utkastet till beräkning till 

budgetmyndigheten, tillsammans med 

förslaget till unionens allmänna budget. 

4. Rådet ska vidarebefordra utkastet 

till beräkning till budgetmyndigheten, 

tillsammans med förslaget till unionens 

allmänna budget. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 18 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande direktören ska 

genomföra Berecs budget. 

1. Generalsekreteraren ska 

genomföra Berecs budget. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande direktören ska 

varje år till budgetmyndigheten skicka alla 

uppgifter som rör resultatet av 

utvärderingsförfarandena. 

2. Generalsekreteraren ska varje år 

till budgetmyndigheten skicka alla 

uppgifter som rör resultatet av 

utvärderingsförfarandena. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Sedan revisionsrättens iakttagelser 

om Berecs preliminära räkenskaper 

mottagits ska Berecs räkenskapsförare 

upprätta Berecs slutliga räkenskaper på 

eget ansvar. Den verkställande direktören 

ska överlämna de slutliga räkenskaperna 

till styrelsen för yttrande. 

3. Sedan revisionsrättens iakttagelser 

om Berecs preliminära räkenskaper 

mottagits ska Berecs räkenskapsförare 

upprätta Berecs slutliga räkenskaper på 

eget ansvar. Generalsekreteraren ska 

överlämna de slutliga räkenskaperna till 

styrelsen för yttrande. 

Or. fr 
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Ändringsförslag   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den 1 juli, efter det berörda 

budgetårets utgång, ska byråns 

verkställande direktör översända den 

slutliga redovisningen, tillsammans med 

styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, 

rådet, kommissionen och revisionsrätten. 

5. Den 1 juli, efter det berörda 

budgetårets utgång, ska byråns 

generalsekreterare översända den slutliga 

redovisningen, tillsammans med styrelsens 

yttrande, till Europaparlamentet, rådet, 

kommissionen och revisionsrätten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Den 30 september ska den 

verkställande direktören förse 

revisionsrätten med ett svar på dess 

iakttagelser. Den verkställande direktören 

ska också sända detta svar till styrelsen. 

7. Den 30 september ska 

generalsekreteraren förse revisionsrätten 

med ett svar på dess iakttagelser. Den 

verkställande direktören ska också sända 

detta svar till styrelsen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Den verkställande direktören ska 

på Europaparlamentets begäran, i enlighet 

med artikel 165.3 i budgetförordningen39, 

för Europaparlamentet lägga fram alla 

8. Generalsekreteraren ska på 

Europaparlamentets begäran, i enlighet 

med artikel 165.3 i budgetförordningen39, 

för Europaparlamentet lägga fram alla 
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uppgifter som krävs för att förfarandet för 

beviljande av ansvarsfrihet för det berörda 

budgetåret ska förlöpa smidigt. 

uppgifter som krävs för att förfarandet för 

beviljande av ansvarsfrihet för det berörda 

budgetåret ska förlöpa smidigt. 

_________________ _________________ 

39 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012). 

39 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De finansiella bestämmelser som är 

tillämpliga på Berec ska antas av styrelsen 

efter samråd med kommissionen. De ska 

inte avvika från förordning (EU) nr 

1271/2013 såvida inte en sådan avvikelse 

är specifikt nödvändig för Berecs 

verksamhet och kommissionen har 

lämnat sitt förhandsgodkännande. 

De finansiella bestämmelser som är 

tillämpliga på Berec ska antas av styrelsen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   392 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 22 utgår 

Utnämning av verkställande direktör  
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1. Den verkställande direktören ska 

anställas som tillfälligt anställd vid Berec 

enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren 

för övriga anställda. 

 

2. Den verkställande direktören ska 

utses av styrelsen från en förteckning över 

kandidater som föreslagits av 

kommissionen efter ett öppet och 

transparent urvalsförfarande. 

 

Berec ska företrädas av 

styrelseordföranden när den ingår avtalet 

om anställning av den verkställande 

direktören. 

 

Den kandidat som styrelsen väljer kan 

före utnämningen komma att ombes att 

göra ett uttalande inför behörigt utskott i 

Europaparlamentet och besvara frågor 

från ledamöterna. 

 

3. Den verkställande direktörens 

mandatperiod ska vara fem år. I slutet av 

denna period ska kommissionen göra en 

utvärdering som beaktar den 

verkställande direktörens arbetsinsats och 

Berecs framtida uppgifter och 

utmaningar. 

 

4. Styrelsen får, på förslag av 

kommissionen i vilket hänsyn tas till 

utvärderingen i punkt 3, vid ett tillfälle 

förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod med högst fem år. 

 

5. Styrelsen ska underrätta 

Europaparlamentet om den har för avsikt 

att förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod. Inom en månad före varje 

sådan förlängning kan den verkställande 

direktören komma att ombes att göra ett 

uttalande inför behörigt utskott i 

Europaparlamentet och besvara frågor 

från ledamöterna. 

 

6. En verkställande direktör vars 

mandat förlängts får inte delta i något 

ytterligare urvalsförfarande för samma 

befattning vid slutet av den sammanlagda 

mandatperioden. 
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7. Den verkställande direktören kan 

avsättas från sin post endast efter 

styrelsebeslut som fattas på förslag av 

kommissionen. 

 

8. Styrelsen ska fatta beslut om att 

utse, förlänga mandatperioden för eller 

avsätta den verkställande direktören med 

två tredjedelars majoritet av de 

röstberättigade ledamöterna. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande direktören ska 

anställas som tillfälligt anställd vid Berec 

enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för 

övriga anställda. 

1. Generalsekreteraren ska anställas 

som tillfälligt anställd vid Berec enligt 

artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga 

anställda. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktören ska utses av 

styrelsen från en förteckning över 

kandidater som föreslagits av 

kommissionen efter ett öppet och 

transparent urvalsförfarande. 

Generalsekreteraren ska utses av styrelsen 

från en förteckning över kandidater som 

föreslagits av rådet, genom enhälligt 

beslut. 

Or. fr 
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Ändringsförslag   395 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande direktören ska utses av 

styrelsen från en förteckning över 

kandidater som föreslagits av 

kommissionen efter ett öppet och 

transparent urvalsförfarande. 

Den verkställande direktören ska utses av 

styrelsen från en förteckning över 

kandidater som föreslagits av ordföranden 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Berec ska företrädas av 

styrelseordföranden när den ingår avtalet 

om anställning av den verkställande 

direktören. 

Berec ska företrädas av 

styrelseordföranden när den ingår avtalet 

om anställning av generalsekreteraren. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   397 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den kandidat som styrelsen väljer kan före 

utnämningen komma att ombes att göra ett 

uttalande inför behörigt utskott i 

Europaparlamentet och besvara frågor från 

ledamöterna. 

Den kandidat som styrelsen väljer ska före 

utnämningen göra ett uttalande inför 

behörigt utskott i Europaparlamentet och 

besvara frågor från ledamöterna. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande direktörens 

mandatperiod ska vara fem år. I slutet av 

denna period ska kommissionen göra en 

utvärdering som beaktar den verkställande 

direktörens arbetsinsats och Berecs 

framtida uppgifter och utmaningar. 

3. Den verkställande direktörens 

mandatperiod ska vara fem år. I slutet av 

denna period ska styrelsen lämna en 

utvärdering av generalsekreterarens 

arbetsinsats. Denna utvärdering ska 

överlämnas till rådet och 

Europaparlamentet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   399 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande direktörens 

mandatperiod ska vara fem år. I slutet av 

denna period ska kommissionen göra en 

utvärdering som beaktar den verkställande 

direktörens arbetsinsats och Berecs 

framtida uppgifter och utmaningar. 

3. Den verkställande direktörens 

mandatperiod ska vara fem år. I slutet av 

denna period ska ordföranden göra en 

utvärdering som beaktar den verkställande 

direktörens arbetsinsats och Berecs 

framtida uppgifter och utmaningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Styrelsen får, på förslag av 

kommissionen i vilket hänsyn tas till 

utvärderingen i punkt 3, vid ett tillfälle 

förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod med högst fem år. 

4. Styrelsen får, efter att ha inhämtat 

Europaparlamentets och rådets 

synpunkter, och med hänsyn till 

utvärderingen i punkt 3, vid ett tillfälle 

förlänga generalsekreteraren 

mandatperiod med högst fem år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   401 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Styrelsen får, på förslag av 

kommissionen i vilket hänsyn tas till 

utvärderingen i punkt 3, vid ett tillfälle 

förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod med högst fem år. 

4. Styrelsen får, på förslag av 

ordföranden i vilket hänsyn tas till 

utvärderingen i punkt 3, vid ett tillfälle 

förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod med högst fem år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Styrelsen ska underrätta 

Europaparlamentet om den har för avsikt 

att förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod. Inom en månad före varje 

sådan förlängning kan den verkställande 

direktören komma att ombes att göra ett 

uttalande inför behörigt utskott i 

Europaparlamentet och besvara frågor från 

ledamöterna. 

5. Europaparlamentet och rådet ska 

inom två månader från det att de mottagit 

den utvärdering som avses i punkt 3 

lämna sina synpunkter. Vid avsaknad av 

sådana ska de betraktas som positiva. 

Generalsekreteraren kan komma att 

ombes att göra ett uttalande inför behörigt 

utskott i Europaparlamentet och besvara 

frågor från ledamöterna under denna 
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period. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. En verkställande direktör vars 

mandat förlängts får inte delta i något 

ytterligare urvalsförfarande för samma 

befattning vid slutet av den sammanlagda 

mandatperioden. 

6. En generalsekreterare vars mandat 

förlängts får inte delta i något ytterligare 

urvalsförfarande för samma befattning vid 

slutet av den sammanlagda 

mandatperioden 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Den verkställande direktören kan 

avsättas från sin post endast efter 

styrelsebeslut som fattas på förslag av 

kommissionen. 

7. Generalsekreteraren kan avsättas 

från sin post endast efter styrelsebeslut som 

fattas på förslag av rådet eller 

Europaparlamentet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   405 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Den verkställande direktören kan 

avsättas från sin post endast efter 

styrelsebeslut som fattas på förslag av 

kommissionen. 

7. Den verkställande direktören kan 

avsättas från sin post endast efter 

styrelsebeslut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Styrelsen ska fatta beslut om att 

utse, förlänga mandatperioden för eller 

avsätta den verkställande direktören med 

två tredjedelars majoritet av de 

röstberättigade ledamöterna. 

8. Styrelsen ska fatta beslut om att 

utse, förlänga mandatperioden för eller 

avsätta generalsekreteraren med 

enhällighet bland de röstberättigade 

ledamöterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Berec ska vara ett unionsorgan. 

Berec ska vara en juridisk person. 

utgår 

Or. it 

Ändringsförslag   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Berec ska vara ett unionsorgan. 

Berec ska vara en juridisk person. 

1. Berec-byrån ska vara ett officiellt 

unionsorgan. Berec-byrån ska vara en 

juridisk person. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   409 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Berec ska företrädas av den 

verkställande direktören. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   410 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Berec ska företrädas av den 

verkställande direktören. 

3. Berec ska juridiskt företrädas av 

den verkställande direktören. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Berec ska företrädas av den 3. Berec ska företrädas av 



 

AM\1122719SV.docx 133/148 PE602.937v01-00 

 SV 

verkställande direktören. generalsekreteraren. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta syfte får Berec, efter 

förhandsgodkännande från 

kommissionen, upprätta samarbetsavtal. 

Dessa avtal får inte medföra några 

juridiska förpliktelser för unionen och dess 

medlemsstater. 

I detta syfte får Berec upprätta 

samarbetsavtal. Dessa avtal får inte 

medföra några juridiska förpliktelser för 

unionen och dess medlemsstater. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   413 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Berec ska vara öppet för deltagande från 

regleringsmyndigheter i tredjeländer med 

behörighet på området elektronisk 

kommunikation som har ingått avtal med 

unionen i detta syfte. 

Berec och Berec-byrån ska vara öppna för 

deltagande från regleringsmyndigheter i 

tredjeländer med behörighet på området 

elektronisk kommunikation som har ingått 

avtal med unionen i detta syfte. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   414 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det ska, i enlighet med de relevanta 

bestämmelserna i dessa avtal, utarbetas 

överenskommelser med särskilt angivande 

av karaktären, omfattningen och 

utformningen av den inblandning som 

dessa regleringsmyndigheter från de 

berörda tredjeländerna kommer att ha i 

Berecs arbete, och även bestämmelser om 

deltagande i myndighetens initiativ, 

finansiella bidrag och personal. När det 

gäller personalfrågor ska dessa avtal under 

alla förhållanden vara förenliga med 

tjänsteföreskrifterna. 

Det ska, i enlighet med de relevanta 

bestämmelserna i dessa avtal, utarbetas 

överenskommelser med särskilt angivande 

av karaktären, omfattningen och 

utformningen av den inblandning som 

dessa regleringsmyndigheter från de 

berörda tredjeländerna kommer att ha i 

Berecs och Berec-byråns arbete, och även 

av att tredjeländer får vara företrädda i 

tillsynsnämnden, styrelsen och andra 

organisatoriska enheter inom såväl Berec 

som Berec-byrån, liksom bestämmelser 

om deltagande i myndighetens initiativ, 

finansiella bidrag och personal. När det 

gäller personalfrågor ska dessa avtal under 

alla förhållanden vara förenliga med 

tjänsteföreskrifterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   415 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 27a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 27a 

 Öppenhet och kommunikation 

 1. Berec och Berec-byrån ska utföra 

sin verksamhet med en hög grad av 

öppenhet. Berec och Berec-byrån ska se 

till att allmänheten och alla berörda 

parter ges objektiv, tillförlitlig och 

lättåtkomlig information, särskilt vad 

gäller deras uppgifter och resultaten av 

deras arbete. 

 2. Berec får, med stöd av Berec-

byrån, bedriva 

kommunikationsverksamhet på eget 

initiativ inom sitt behörighetsområde. 
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Tilldelningen av resurser inom Berec-

byråns budget för 

kommunikationsverksamhet får inte 

inverka menligt på ett effektivt utförande 

av Berecs uppgifter enligt artikel 2. 

 Kommunikationen ska följa de relevanta 

planer för kommunikation och 

informationsspridning som antagits av 

styrelsen. 

Or. en 

Motivering 

(Se ändringsförslaget till artikel 27.3. Den av kommissionen föreslagna lydelsen har ändrats 

något.) 

 

Ändringsförslag   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Styrelseledamöterna, verkställande 

direktören, ledamöterna i 

överklagandenämnden, utsända nationella 

experter och annan personal som inte är 

anställd av Berec, samt experter som deltar 

i arbetsgrupper, ska uppfylla de 

sekretesskrav som anges i artikel 339 i 

fördraget, även efter det att deras uppdrag 

har upphört. 

2. Styrelseledamöterna, 

generalsekreteraren, utsända nationella 

experter och annan personal som inte är 

anställd av Berec, samt experter som deltar 

i arbetsgrupper, ska uppfylla de 

sekretesskrav som anges i artikel 339 i 

fördraget, även efter det att deras uppdrag 

har upphört. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 4 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om information inte är tillgänglig eller inte 

görs tillgänglig för de nationella 

regleringsmyndigheterna i tid, eller i fall 

där en direkt begäran från Berec skulle 

vara mer effektivt och mindre betungande, 

får Berec rikta en vederbörligt motiverad 

begäran till andra myndigheter eller direkt 

till de berörda företag som tillhandahåller 

elektroniska kommunikationsnät, 

kommunikationstjänster och tillhörande 

faciliteter. 

Om information inte är tillgänglig eller inte 

görs tillgänglig för de nationella 

regleringsmyndigheterna i tid, eller i fall 

där en direkt begäran från Berec skulle 

vara mer effektivt och mindre betungande, 

får Berec rikta en vederbörligt motiverad 

begäran till andra myndigheter, efter 

förhandsgodkännande från den 

nationella regleringsmyndigheten i det 

berörda landet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Berec ska informera de berörda 

nationella regleringsmyndigheterna om 

begäran i enlighet med denna punkt. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Berec ska upprätta och underhålla 

ett informations- och 

kommunikationssystem med åtminstone 

följande funktioner som enda 

kontaktpunkt: 

 (a) en gemensam kontaktpunkt där ett 
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företag som är föremål för generell 

tillståndsgivning ska inge sin ansökan, 

 (b) en gemensam plattform för 

informationsutbyte som ger Berec, 

kommissionen och nationella 

regleringsmyndigheter nödvändig 

information för det gemensamma 

genomförandet av unionslagstiftningen, 

 (c) ett system för tidig varning som 

tidigt kan identifiera behov av 

samordning mellan de beslut som 

nationella regleringsmyndigheter ska 

fatta. 

 Styrelsen ska anta tekniska och 

funktionsmässiga specifikationer samt en 

plan för inrättandet av detta system. Det 

ska utformas utan påverkan på de 

immateriella rättigheterna och erfordrad 

sekretessnivå. 

 Informations- och 

kommunikationssystemen ska tas i drift 

senast ett år efter ikraftträdandet av 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   420 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 30a 

 Samarbetsmekanism 

 1. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska tillämpa de 

gränsöverskridande delarna av direktivet 

och förordning (EU) 2015/2120 inom 

ramen för ett nära samarbete. 

 2. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska i god tid 
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utbyta information om genomförandet av 

de gränsöverskridande delarna av 

direktivet och de bestämmelser som anges 

i artiklarna 3–5 i förordning (EU) 

2015/2120. 

 3. En nationell regleringsmyndighet 

som överväger att avge ett formellt 

yttrande inom ovannämnda områden ska i 

vederbörlig ordning informera Berec 

innan yttrandet avges. Den ska ge Berec 

en sammanfattning av ärendet och, i den 

mån som är möjlig vid tidpunkten, ange 

eventuella regleringsmässiga alternativ. 

 4. Berec ska på så sätt se till att 

nationella regleringsorgan som tillämpar 

samma slags praxis genomför sina 

uppgifter i ett nära samarbete. Berec-

byrån ska ge allt det stöd som krävs för att 

underlätta detta samarbete. 

 5. Nationella regleringsmyndigheter 

får sinsemellan och med kommissionen 

utbyta den information som krävs för att 

bedöma ett ärende som de hanterar för det 

syfte som avses i punkt 2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   421 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelseledamöterna, den verkställande 

direktören och tjänstemän som är utlånade 

från medlemsstaterna och annan personal 

som inte är anställd av Berec ska var och 

en lämna en åtagandeförklaring och en 

förklaring som anger om det föreligger 

eller inte föreligger några direkta eller 

indirekta intressekonflikter som kan 

inverka negativt på deras oberoende. 

Styrelseledamöterna och deras suppleanter 

och observatörer, tillsynsnämnden, 

direktören och tjänstemän som är utlånade 

från medlemsstaterna och annan personal 

som inte är anställd av Berec-byrån ska var 

och en lämna en årlig åtagandeförklaring 

och en förklaring som anger om det 

föreligger eller inte föreligger några direkta 

eller indirekta intressekonflikter som kan 
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inverka negativt på deras oberoende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelseledamöterna, den verkställande 

direktören och tjänstemän som är utlånade 

från medlemsstaterna och annan personal 

som inte är anställd av Berec ska var och 

en lämna en åtagandeförklaring och en 

förklaring som anger om det föreligger 

eller inte föreligger några direkta eller 

indirekta intressekonflikter som kan 

inverka negativt på deras oberoende. 

Ledamöterna och deras suppleanter i 

styrelsen och tillsynsnämnden, direktören 

och tjänstemän som är utlånade från 

medlemsstaterna och annan personal som 

inte är anställd av Berec-byrån ska var och 

en lämna en årlig åtagandeförklaring och 

en förklaring som anger om det föreligger 

eller inte föreligger några direkta eller 

indirekta intressekonflikter som kan 

inverka negativt på deras oberoende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelseledamöterna, den verkställande 

direktören och tjänstemän som är utlånade 

från medlemsstaterna och annan personal 

som inte är anställd av Berec ska var och 

en lämna en åtagandeförklaring och en 

förklaring som anger om det föreligger 

eller inte föreligger några direkta eller 

indirekta intressekonflikter som kan 

inverka negativt på deras oberoende. 

Styrelseledamöterna, generalsekreteraren 

och tjänstemän som är utlånade från 

medlemsstaterna och annan personal som 

inte är anställd av Berec ska var och en 

lämna en åtagandeförklaring och en 

förklaring som anger om det föreligger 

eller inte föreligger några direkta eller 

indirekta intressekonflikter som kan 

inverka negativt på deras oberoende. 

Or. fr 



 

PE602.937v01-00 140/148 AM\1122719SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förklaringarna ska vara tillförlitliga och 

fullständiga, och ska lämnas skriftligt samt 

vid behov uppdateras. 

Intresseförklaringarna från 

styrelseledamöterna och verkställande 

direktören ska offentliggöras. 

Förklaringarna ska vara tillförlitliga och 

fullständiga, och ska lämnas skriftligt samt 

vid behov uppdateras. 

Intresseförklaringarna från 

styrelseledamöterna och 

generalsekreteraren ska offentliggöras. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Styrelseledamöterna, den 

verkställande direktören, utlånade 

nationella experter, annan personal som 

inte är anställd av Berec och experter som 

deltar i arbetsgrupper ska var och en senast 

i inledningen av varje möte exakt och 

fullständigt redovisa eventuella intressen 

som kan påverka deras oberoende i 

förhållande till frågorna på dagordningen 

och avstå ifrån att delta i diskussioner och 

omröstningar om sådana frågor. 

2. Ledamöterna och deras 

suppleanter i styrelsen och 

tillsynsnämnden, direktören, utlånade 

nationella experter, annan personal som 

inte är anställd av Berec-byrån och 

experter som deltar i arbetsgrupper ska var 

och en senast i inledningen av varje möte 

exakt och fullständigt redovisa eventuella 

intressen som kan påverka deras oberoende 

i förhållande till frågorna på dagordningen 

och avstå ifrån att delta i diskussioner och 

omröstningar om sådana frågor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Styrelseledamöterna, den 

verkställande direktören, utlånade 

nationella experter, annan personal som 

inte är anställd av Berec och experter som 

deltar i arbetsgrupper ska var och en senast 

i inledningen av varje möte exakt och 

fullständigt redovisa eventuella intressen 

som kan påverka deras oberoende i 

förhållande till frågorna på dagordningen 

och avstå ifrån att delta i diskussioner och 

omröstningar om sådana frågor. 

2. Styrelseledamöterna, 

generalsekreteraren, utlånade nationella 

experter, annan personal som inte är 

anställd av Berec och experter som deltar i 

arbetsgrupper ska var och en senast i 

inledningen av varje möte exakt och 

fullständigt redovisa eventuella intressen 

som kan påverka deras oberoende i 

förhållande till frågorna på dagordningen 

och avstå ifrån att delta i diskussioner och 

omröstningar om sådana frågor. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 36 utgår 

Kommittéförfarande  

1. Kommissionen ska biträdas av en 

kommitté (Kommunikationskommittén). 

Denna kommitté ska vara en kommitté i 

den mening som avses i förordning (EU) 

nr 182/2011. 

 

2. När det hänvisas till denna punkt 

ska artikel 4 i förordning (EU) nr 

182/2011 tillämpas. 

 

3. Om kommitténs yttrande ska 

inhämtas genom skriftligt förfarande, ska 

det förfarandet avslutas utan resultat om 

kommitténs ordförande, inom tidsfristen 

för att avge yttrandet, så beslutar. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag   428 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska biträdas av en 

kommitté (Kommunikationskommittén). 

Denna kommitté ska vara en kommitté i 

den mening som avses i förordning (EU) 

nr 182/2011. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   429 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det hänvisas till denna punkt 

ska artikel 4 i förordning (EU) nr 

182/2011 tillämpas. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   430 

Constanze Krehl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om kommitténs yttrande ska 

inhämtas genom skriftligt förfarande, ska 

det förfarandet avslutas utan resultat om 

utgår 
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kommitténs ordförande, inom tidsfristen 

för att avge yttrandet, så beslutar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De nödvändiga bestämmelserna om 

de lokaler och anläggningar som 

värdmedlemsstaten ska ställa till Berecs 

förfogande liksom de särskilda regler i 

värdmedlemsstaten som ska tillämpas på 

den verkställande direktören, på 

styrelseledamöterna, på Berecs anställda 

och på deras familjemedlemmar ska 

fastställas i en överenskommelse om säte 

mellan Berec och värdmedlemsstaten som 

ingås efter styrelsens godkännande och 

senast två år efter det att denna 

förordning trätt i kraft. 

1. De nödvändiga bestämmelserna om 

de lokaler och anläggningar som 

värdmedlemsstaten ska ställa till Berec-

byråns förfogande liksom de särskilda 

regler i värdmedlemsstaten som ska 

tillämpas på direktören, på 

styrelseledamöterna, på Berec-byråns 

anställda och på deras familjemedlemmar 

ska fastställas i en överenskommelse om 

säte mellan Berec-byrån och 

värdmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De nödvändiga bestämmelserna om 

de lokaler och anläggningar som 

värdmedlemsstaten ska ställa till Berecs 

förfogande liksom de särskilda regler i 

värdmedlemsstaten som ska tillämpas på 

den verkställande direktören, på 

styrelseledamöterna, på Berecs anställda 

1. De nödvändiga bestämmelserna om 

de lokaler och anläggningar som 

värdmedlemsstaten ska ställa till Berecs 

förfogande liksom de särskilda regler i 

värdmedlemsstaten som ska tillämpas på 

generalsekreteraren, på 

styrelseledamöterna, på Berecs anställda 
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och på deras familjemedlemmar ska 

fastställas i en överenskommelse om säte 

mellan Berec och värdmedlemsstaten som 

ingås efter styrelsens godkännande och 

senast två år efter det att denna förordning 

trätt i kraft. 

och på deras familjemedlemmar ska 

fastställas i en överenskommelse om säte 

mellan Berec och värdmedlemsstaten som 

ingås efter styrelsens godkännande och 

senast två år efter det att denna förordning 

trätt i kraft. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   433 

Edouard Martin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De nödvändiga bestämmelserna om 

de lokaler och anläggningar som 

värdmedlemsstaten ska ställa till Berecs 

förfogande liksom de särskilda regler i 

värdmedlemsstaten som ska tillämpas på 

den verkställande direktören, på 
styrelseledamöterna, på Berecs anställda 

och på deras familjemedlemmar ska 

fastställas i en överenskommelse om säte 

mellan Berec och värdmedlemsstaten som 

ingås efter styrelsens godkännande och 

senast två år efter det att denna förordning 

trätt i kraft. 

1. De nödvändiga bestämmelserna om 

de lokaler och anläggningar som 

värdmedlemsstaten ska ställa till Berecs 

förfogande liksom de särskilda regler i 

värdmedlemsstaten som ska tillämpas på 

styrelseledamöterna, på Berecs anställda 

och på deras familjemedlemmar ska 

fastställas i en överenskommelse om säte 

mellan Berec och värdmedlemsstaten som 

ingås efter styrelsens godkännande och 

senast två år efter det att denna förordning 

trätt i kraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Berecs värdmedlemsstat ska 

garantera nödvändiga verksamhetsvillkor 

för Berec, inbegripet flerspråkig 

2. Berec-byråns värdmedlemsstat 

Lettland ska garantera nödvändiga 

verksamhetsvillkor för Berec-byrån, 
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skolundervisning med europeisk inriktning 

samt lämpliga transporter. 

inbegripet flerspråkig skolundervisning 

med europeisk inriktning samt lämpliga 

transporter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast fem år efter den dag då 

denna förordning trätt i kraft, och därefter 

vart femte år, ska kommissionen 

genomföra en utvärdering i enlighet med 

kommissionens riktlinjer för att granska 

Berecs resultat i förhållande till dess mål, 

uppdrag, uppgifter och geografisk(a) 

placering(ar). Utvärderingen ska särskilt 

granska om det eventuellt finns ett behov 

av att ändra byråns uppdrag och vilka 

ekonomiska konsekvenser en sådan 

ändring kan få. 

1. Senast fem år efter den dag då 

denna förordning trätt i kraft, och därefter 

vart femte år, ska styrelsen översända en 

utvärderingsrapport till rådet och 

Europaparlamentet, för att granska Berecs 

resultat i förhållande till dess mål, uppdrag, 

uppgifter och geografisk(a) placering(ar). 

Utvärderingen ska särskilt granska om det 

eventuellt finns ett behov av att ändra 

byråns uppdrag och vilka ekonomiska 

konsekvenser en sådan ändring kan få. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om kommissionen finner att 

Berecs existens inte längre är motiverad 

med avseende på Berecs tilldelade om mål, 

uppdrag och uppgifter, kan kommissionen 

föreslå att denna förordning ändras eller 

upphävs. 

2. Om Europaparlamentet eller rådet 

finner att Berecs existens inte längre är 

motiverad med avseende på Berecs 

tilldelade om mål, uppdrag och uppgifter, 

kan de föreslå att denna förordning ändras 

eller upphävs. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska meddela 

resultatet av utvärderingen till 

Europaparlamentet, rådet och styrelsen. 

Utvärderingsresultaten ska offentliggöras. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 2 ska Berec efterträda den byrå som 

inrättades genom förordning (EG) nr 

1211/2009 (Berec-kontoret) när det gäller 

all äganderätt, avtal, rättsliga skyldigheter, 

anställningskontrakt, finansiella åtaganden 

och ansvarsskyldigheter. 

Berec-byrån ska efterträda den byrå som 

inrättades genom förordning (EG) nr 

1211/2009 (Berec-kontoret) när det gäller 

all äganderätt, avtal, rättsliga skyldigheter, 

anställningskontrakt, finansiella åtaganden 

och ansvarsskyldigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Med verkan från och med den [the date of 

entry into force of this Regulation], och 

fram till dess att den verkställande 

direktören tillträder sin tjänst efter att ha 

utnämnts av styrelsen i enlighet med artikel 

22, ska den förvaltningsdirektör som 

utsetts på grundval av förordning (EG) nr 

1211/2009, för återstoden av förordnandet, 

fungera som verkställande direktör med de 

uppgifter som föreskrivs i denna 

förordning. De övriga villkoren i 

förvaltningsdirektörens avtal förblir 

oförändrade. 

Med verkan från och med den [the date of 

entry into force of this Regulation], och 

fram till dess att generalsekreteraren 

tillträder sin tjänst efter att ha utnämnts av 

styrelsen i enlighet med artikel 22, ska den 

förvaltningsdirektör som utsetts på 

grundval av förordning (EG) nr 1211/2009, 

för återstoden av förordnandet, fungera 

som generalsekreteraren med de uppgifter 

som föreskrivs i denna förordning. De 

övriga villkoren i förvaltningsdirektörens 

avtal förblir oförändrade. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den tillförordnade verkställande 

direktören ska i kraft av sitt förordnande 

utöva tillsättningsmyndighetens 

befogenheter. Den tillförordnade 

verkställande direktören får godkänna alla 

betalningar som omfattas av anslagen i 

Berecs budget sedan de har godkänts av 

styrelsen, och får ingå avtal, bland annat 

anställningsavtal, efter antagandet av 

Berecs tjänsteförteckning. 

Den tillförordnade generalsekreteraren 

ska i kraft av sitt förordnande utöva 

tillsättningsmyndighetens befogenheter. 

Den tillförordnade generalsekreteraren får 

godkänna alla betalningar som omfattas av 

anslagen i Berecs budget sedan de har 

godkänts av styrelsen, och får ingå avtal, 

bland annat anställningsavtal, efter 

antagandet av Berecs tjänsteförteckning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Anställningsavtalet för 

förvaltningsdirektören, som utsetts på 

grundval av förordning (EG) nr 1211/2009, 

ska avslutas när dennes förordnande 

upphör eller den dag då den verkställande 

direktören inleder sin tjänstgöring efter att 

ha utnämnts av styrelsen i enlighet med 

artikel 22, om denna dag infaller först. 

Anställningsavtalet för 

förvaltningsdirektören, som utsetts på 

grundval av förordning (EG) nr 1211/2009, 

ska avslutas när dennes förordnande 

upphör eller den dag då 

generalsekreteraren inleder sin 

tjänstgöring efter att ha utnämnts av 

styrelsen i enlighet med artikel 22, om 

denna dag infaller först. 

Or. fr 

 


