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KORTFATTAD MOTIVERING

En konkurrenskraftig och effektiv infrastruktur för telekommunikation är viktig för 
EU:s konkurrensförmåga. I syfte att inrätta en fungerande inre marknad för elektronisk 
kommunikation trädde fem ramdirektiv i kraft 2003, och genom ett kommissionsbeslut 
inrättades Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG) 2002. Under 2006 
rapporterade kommissionen om tillämpningen av direktiven. Samtidigt inledde man ett 
offentligt samråd där det framkom att det saknades en konsekvent tillämpning av 
EU:s bestämmelser och att det splittrade regelverket var ett problem.

Till följd av denna utvärdering har det nu lagts fram ett nytt paket med förslag om att ändra 
telekomsystemet och inrätta en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk 
kommunikation (EECMA). EECMA ska ersätta både ERG och den europeiska byrån för nät-
och informationssäkerhet (Enisa).

Till följd av att Enisas mandat löper ut vid årsslutet 2009 om det inte förlängs, ansåg 
kommissionen att det var lämpligt att inbegripa Enisas tillämpningsområde i sitt nya förslag, för 
att därigenom integrera övervakningen av nätsäkerhetsfrågor i den nya myndigheten.

ERG kan, enligt kommissionens beslut om inrättande av ERG, anta sin arbetsordning med 
konsensus eller, om det inte går att uppnå konsensus, med två tredjedelars majoritet. Enligt 
kommissionens motivering i samband med EECMA fungerar ERG i praktiken på ett sådant 
sätt att samtliga 27 tillsynsmyndigheter oftast måste vara eniga.

Föredraganden anser att det skulle vara en fördel att utöka ERG så att man på bästa sätt 
tillvaratar dess sakkunskaper, särskilt genom att ge gruppen i uppgift att arbeta för 
regelsamordning och genom att införa en slutgiltig form av majoritetsbeslut för att öka 
gruppens beslutsfattande befogenheter, konsekvens och sammanhang. Det är dock tveksamt 
om det överhuvudtaget är nödvändigt att inrätta EECMA eller om den form som föreslagits är 
den rätta. Man kan också fråga sig om det är lämpligt att EECMA tar över Enisas och andra 
organs funktioner. ERG och EECMA måste få en fast rättslig grund som går utöver de snäva 
gränserna i kommissionens beslut från 2002, men de medföljande förändringarna i strukturen 
och ansvarsområdena är omfattande och täcker aspekter som hanteras på ett tillfredsställande 
sätt inom det nuvarande systemet. Det är därför nödvändigt att undersöka om kommissionens 
strategi är proportionerlig eller om den klampar in på områden som borde skötas av 
medlemsstaterna.

De främsta utmaningarna när det gäller att åstadkomma en mer konsekvent tillämpning av de 
befintliga bestämmelserna och genomförandet av de nya bestämmelser som anses vara 
nödvändiga för att inrätta en gemensam marknad för elektronisk kommunikation måste 
hanteras av tillsynsmyndigheterna. Den allmänna myndighetsstruktur som föreslås av 
kommissionen är otillfredsställande. Framför allt måste parlamentet få bättre möjligheter att 
utkräva ansvar för att uppväga kommissionens och medlemsstaternas intressen. Det 
rekommenderas att myndigheten inrättas enligt artikel 95, som redan ligger till grund för denna 
förordning. I detta sammanhang uppmärksammas EG-domstolens dom (stora avdelningen) av 
den 2 maj 2006 i mål C-217/04, Förenade kungariket mot parlamentet och rådet, där följande 
fastställs:

Adlib Express Watermark



PE405.770v02-00 4/54 AD\724531SV.doc

SV

”Det ska (…) påpekas att det inte finns något stöd i ordalydelsen i artikel 95 EG för att de 
åtgärder som vidtas av gemenskapslagstiftaren med stöd av denna artikel är begränsade på 
så sätt att endast medlemsstaterna kan vara åtgärdernas adressater. Det kan således visa sig 
vara nödvändigt, enligt gemenskapslagstiftarens bedömning, att anta bestämmelser om att 
inrätta ett gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en 
harmoniseringsprocess (…).”

Ett annat problem i samband med kommissionens föreslagna myndighetsstruktur är att 
styrelsen har möjlighet att undergräva tillsynsnämndens verksamhet. Om det finns en styrelse 
eller en verkställande myndighet av något slag måste den utses oberoende av kommissionen, 
eftersom den har till uppgift att ge råd till kommissionen. Därför är det tillrådligt att 
parlamentet, och inte bara medlemsstaterna och kommissionen, deltar i arbetet med att 
utnämna direktören och varje form av styrelse eller verkställande myndighet.

För att garantera den nya myndighetens oberoende, vilket är nödvändigt om myndighetens råd 
ska ges den vikt och konsekvens som krävs för att den ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 
när det gäller genomförandet av regelverket i medlemsstaterna, bör myndighetens 
administrativa personal finansieras gemensamt av medlemsstaterna. Detta är av yttersta vikt om 
myndigheten ska kunna vara oberoende gentemot kommissionen. Kommissionen kan trots 
detta ges befogenheten att sammankalla myndigheten utanför dess regelbundna möten vid en 
nödsituation.

Det måste skapas en tydlig ram för de beslut som fattas av den europeiska tillsynsmyndigheten 
genom regelsamordning och framtida rekommendationer, som alla ska omfattas av 
parlamentets kontroll.

Enisa, som har ett alltför begränsat ansvarsområde för att omfatta alla säkerhetsaspekter 
i elektronisk kommunikation, bör inte ersättas av en chef för nätsäkerheten och en ständig 
intressegrupp enligt förslaget. För att garantera en gemensam EU-strategi för att hantera 
nätsäkerheten och de ökande attackerna bör en fristående intressegrupp eller myndighet 
inrättas under kommissionens generaldirektorat för rättvisa, frihet och säkerhet, som även 
skulle ta sig an frågor som den ökande cyberbrottsligheten. Denna grupp eller denna myndighet 
bör ha en ständig plats i den europeiska tillsynsmyndighetens styrelse, vilket skulle skapa en 
konstant koppling mellan marknadsregleringen och säkerheten, och den kan ge feedback till 
myndigheten och parlamentet, även om det erkänns att hänsyn måste tas när det gäller 
oberoende i tillsynsfrågor.

Det har också föreslagits att EECMA eller den europeiska tillsynsmyndigheten bör ge 
kommissionen råd om utövandet av befogenheter när det gäller tilldelning av spektrumet och 
därmed ersätta gruppen för radiospektrumpolitik, som är kommissionens nuvarande 
spektrumpolitiska rådgivare. Det anses onödigt att ge kommissionen sådana befogenheter 
i samband med spektrumtilldelning, men myndigheten skulle hur som helst inte vara ett 
lämpligt rådgivande organ eftersom många av de nationella regleringsmyndigheter som 
myndigheten består av saknar spektrumansvar och därmed även den erfarenhet som krävs. 
Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) bör ha ansvar för spektrumfrågorna även 
i framtiden.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 460/2004 av den 
10 mars 2004 om inrättandet av den 
europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (nedan kalland ”Enisa-
förordningen”) inrättades den europeiska 
byrån för nät- och informationssäkerhet 
(Enisa) 2004 för en period av fem år med 
målet att garantera en hög och effektiv nivå 
av nät- och informationssäkerhet inom 
gemenskapen, för att skapa en kultur av nät- 
och informationssäkerhet till nytta för 
medborgare, konsumenter, företag och den 
offentliga sektorns organisationer i 
Europeiska unionen, vilket bidrar till att den 
inre marknaden fungerar väl.

(3) Genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 460/2004 av den 
10 mars 2004 om inrättandet av den 
europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (nedan kallad
”Enisa-förordningen”) inrättades den 
europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) 2004 för en 
period av fem år med målet att garantera en 
hög och effektiv nivå av nät- och 
informationssäkerhet inom gemenskapen, 
för att skapa en kultur av nät- och 
informationssäkerhet till nytta för 
medborgare, konsumenter, företag och den 
offentliga sektorns organisationer i 
Europeiska unionen, vilket bidrar till att den 
inre marknaden fungerar väl. Denna 
förordning påverkar inte förordning (EG) 
nr 460/2004 som bör ses över i enlighet 
med dess relevanta bestämmelser.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(11) Samtidigt har man funnit många 
problem, i synnerhet frågor som rör dess 
organisatoriska struktur, 
kompetensblandningen och antalet personal 
och logistiska svårigheter. 
Enisas huvuduppgifter bör utvecklas så att 
de blir ett kärnelement i myndigheten, 
vilket genom en tydligare kartläggning av 
uppgifterna bör vara en garanti för att dessa 
mål och uppgifter kan fullföljas på ett mer 
effektivt, fokuserat och kostnadseffektivt 
sätt, i enlighet med principerna för bättre 
reglering, av en enda myndighet med 
behörighet inom de områden som faller 
under EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

(11) Samtidigt har man funnit många 
problem, i synnerhet frågor som rör dess 
organisatoriska struktur, 
kompetensblandningen och antalet personal 
och logistiska svårigheter. 
Enisas huvuduppgifter bör utvecklas så att 
de blir ett kärnelement i regleringen av 
elektroniska kommunikationer, vilket 
genom en tydligare kartläggning av 
uppgifterna bör vara en garanti för att dessa 
mål och uppgifter kan fullföljas på ett mer 
effektivt, fokuserat och kostnadseffektivt 
sätt, i enlighet med principerna för bättre 
reglering, av en fristående myndighet som 
både är ansluten till Generaldirektoratet 
för informationssamhället och medier och 
Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och 
säkerhet med behörighet inom de områden 
som faller under EU:s regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och frågor som 
rör nät- och informationssäkerhet samt 
cyberbrottslighet.

Motivering

Enisas mandat löper ut 2009. Om inte någon annan myndighet tar över Enisas nuvarande 
arbetsuppgifter kan den europeiska nät- och informationssäkerheten inte övervakas och 
hanteras på lämpligt sätt. Eftersom Enisas nuvarande ansvarsområde är för begränsat för att 
t.ex. omfatta cyberbrottslighet i förhållande till elektroniska kommunikationer och det inte 
står klart om det är meningen att detta ska garanteras om Enisa blir en del av EECMA, är en 
integrerad strategi mellan reglering och säkerhet nödvändig.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(12) Detta gör att det finns behov av ett 
nytt gemenskapsorgan, en europeisk 
myndighet för marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad 
”myndigheten”). Myndigheten skulle bidra 
effektivt till fullföljandet av den inre 
marknaden genom sitt stöd till 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den skulle fungera 
som en referens och skapa förtroende 
genom sin opartiskhet, kvaliteten på de råd 
den ger och den information den sprider, 
öppenheten hos sina förfaranden och 
arbetssätt och sin skicklighet vid utförandet 
av sina uppgifter.

(12) Detta gör att det finns behov av ett 
nytt oberoende gemenskapsorgan, som bör 
grundas på en förstärkt Europeisk grupp 
av regleringsmyndigheter (ERG) (nedan 
kallad ”myndigheten”). Myndigheten skulle 
bidra effektivt till fullföljandet av den inre 
marknaden genom sitt stöd till 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den skulle fungera 
som en referens och skapa förtroende
genom sin opartiskhet, kvaliteten på de råd 
den ger och den information den sprider, 
öppenheten hos sina förfaranden och 
arbetssätt och sin skicklighet vid utförandet 
av sina uppgifter.

Motivering

Eftersom man vill att både den förstärkta ERG eller BERT ska vara finansiellt oberoende av 
kommissionen, bör detta avspeglas i ett annat namn för myndigheten.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Kommissionen har erkänt den 
globala och gränsöverskridande 
karaktären hos den globala marknaden 
för telekommunikation och har 
konstaterat att denna marknad skiljer sig 
från telekommunikationstjänster som 
tillhandahålls på ett rent nationellt plan 
och att det finns en inre marknad för alla 
globala telekommunikationstjänster som 
måste skiljas från rent nationella 
telekommunikationstjänster.

Motivering

Marknaden för globala telekommunikationstjänster har skräddarsydda kontrakt som 
förhandlas med sikte på lösningar som omfattar många länder, och systemen är inte knutna 
till något enskilt land eller geografiskt område.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Myndigheten bör agera som ett 
expertcentrum på EU-nivå för nät- och 
informationssäkerhetsfrågor, ge vägledning 
och råd till Europaparlamentet, 
kommissionen eller behöriga organ som 
medlemsstaterna har utsett. Säkerhet och 
tålighet hos kommunikationsnät och 
informationssystem är av största vikt för 
samhället och spelar en huvudroll 
i EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Det finns en risk 
för att den inre marknaden inte fungerar 
ordentligt på grund av att de 
säkerhetsrelaterade bestämmelserna 
i ramdirektivet och särdirektiven tillämpas 
olika. Åsikten hos en myndighet som ger 
tekniska råd på begäran av kommissionen 
och medlemsstaterna skulle underlätta en 
konsekvent tillämpning av dessa direktiv på 
nationell nivå.

(24) Ett utökat Enisa bör agera som ett 
expertcentrum på EU-nivå för nät- och 
informationssäkerhetsfrågor, ge vägledning 
och råd till Europaparlamentet, 
kommissionen eller behöriga organ som 
medlemsstaterna har utsett. Säkerhet och 
tålighet hos kommunikationsnät och 
informationssystem är av största vikt för 
samhället och spelar en huvudroll
i EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Det finns en risk 
för att den inre marknaden inte fungerar 
ordentligt på grund av att de 
säkerhetsrelaterade bestämmelserna 
i ramdirektivet och särdirektiven tillämpas 
olika. Enisas synpunkter, en byrå som fått 
utökat mandat och som integrerats i både 
Generaldirektoratet för 
informationssamhället och medier och 
Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och 
säkerhet och som ger tekniska råd på 
begäran av kommissionen och 
medlemsstaterna, skulle underlätta en 
konsekvent tillämpning av dessa direktiv på 
nationell nivå.

Motivering

Enisas mandat löper ut 2009. Om inte någon annan myndighet tar över Enisas nuvarande 
arbetsuppgifter kan den europeiska nät- och informationssäkerheten inte övervakas och 
hanteras på lämpligt sätt. Eftersom Enisas nuvarande ansvarsområde är för begränsat för att 
t.ex. omfatta cyberbrottslighet i förhållande till elektroniska kommunikationer och det inte 
står klart om det är meningen att detta ska garanteras om Enisa blir en del av EECMA, är en 
integrerad strategi mellan reglering och säkerhet nödvändig.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
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Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att myndigheten ska vara fullt 
oberoende bör den ha en egen budget. 
Gemenskapens budgetförfarande bör 
tillämpas i fråga om eventuellt stöd som tas 
från Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. Dessutom bör granskning av 
räkenskaperna utföras av revisionsrätten 
i enlighet med artikel 91 i kommissionens 
förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 
av den 23 december 2002 om 
rambudgetförordning för de 
gemenskapsorgan som avses i artikel 185 
i rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

För att myndigheten ska vara fullt 
oberoende bör den ha en egen budget som 
till en tredjedel kommer från 
gemenskapsbudgeten och till 
två tredjedelar från medlemsstaterna. 
Gemenskapens budgetförfarande bör 
tillämpas i fråga om eventuellt stöd som tas 
från Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, dvs. för upp till en tredjedel av 
myndighetens budget. Dessutom bör 
granskning av räkenskaperna utföras av 
revisionsrätten i enlighet med artikel 91 
i kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2343/2002 av den 23 december 2002 om 
rambudgetförordning för de 
gemenskapsorgan som avses i artikel 185 
i rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna
budget.

Motivering

För att garantera den nya myndighetens oberoende och ge den större befogenheter 
i medlemsstaterna är det nödvändigt att dela upp finansieringen av myndigheten mellan 
medlemsstaterna (de nationella tillsynsmyndigheterna) och gemenskapens budget. Att en del 
av finansieringen kommer från gemenskapsbudgeten garanterar även att myndigheten har en 
större ansvarsskyldighet gentemot parlamentet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En europeisk myndighet för marknaden 
för elektronisk kommunikation ska 
inrättas med de ansvarsområden som 
fastställs i denna förordning.

1. En förstärkt europeisk grupp av 
regleringsmyndigheter (ERG) ska inrättas
som en myndighet med de ansvarsområden 
som fastställs i denna förordning.

Motivering
Det är onödigt att inrätta en helt ny myndighet. Den bör i stället ersättas av ett organ som en 
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förstärkt europeisk grupp av regleringsmyndigheter (ERG) som omfattas av 
EU-lagstiftningen. Enligt EG-domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 maj 2006 
i mål C-217/04, Förenade kungariket mot parlamentet och rådet, kan artikel 95 användas 
som rättslig grund för att inrätta ett gemenskapsorgan. Detta ger fullt tillräckliga grunder för 
att ge ERG ökade befogenheter genom att ge ERG status som juridisk person och därmed 
oberoende.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och utnyttja 
de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet 
utvecklingen av elektronisk kommunikation 
inom gemenskapen och en hög och 
effektiv nivå på nät- och 
informationssäkerhet, genom de uppgifter 
som räknas upp i kapitlen II och III.

2. Myndigheten ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och utnyttja 
de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet 
utvecklingen av elektronisk kommunikation 
inom gemenskapen, genom de uppgifter 
som räknas upp i kapitlen II och III.

För att garantera en hög och effektiv nivå 
på nät- och informationssäkerhet, ska 
myndigheten beakta Enisas 
rekommendationer.

Motivering

Myndigheten bör inte ha befogenheter på säkerhetsområdet som kan hanteras effektivt av den 
europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) eller byråns efterträdare.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Myndigheten ska utföra sina uppgifter 
i samarbete med de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen
i ett europeiskt system för tillsyn av 
elektronisk kommunikation.

3. Myndigheten ska utföra sina uppgifter 
i samarbete med de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen.

Motivering

Många av myndighetens tillsynsuppgifter bör fråntas den och ligga kvar hos 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avge yttranden på kommissionens 
begäran eller på eget initiativ och hjälpa 
kommissionen genom att ge den tekniskt 
stöd i alla frågor som rör elektronisk 
kommunikation.

a) Avge yttranden på kommissionens eller 
Europaparlamentets begäran eller på eget 
initiativ och hjälpa kommissionen och 
Europaparlamentet genom att ge dem
tekniskt stöd i alla frågor som rör 
elektronisk kommunikation.

Motivering

I motiveringen till kommissionens förslag anges att myndigheten ska vara ”ansvarig inför 
Europaparlamentet”. En närmare koppling mellan Europaparlamentet och myndigheten
måste därför säkerställas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Fatta individuella beslut om utfärdande 
av nyttjanderätter för nummer i det 
europeiska telefonnummerområdet 
(ETNS).

utgår

Motivering

Europeiska radiokommunikationskontoret (ERO) har redan tillfredsställande system.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hjälpa kommissionen i valet av företag 
som ska beviljas nyttjanderätter för 
radiofrekvenser och nummer.

utgår

Motivering

Nyttjanderätter för radiofrekvenser och nummer hanteras redan effektivt av gruppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG), radiospektrumkommittén (RSC) och kommunikationskommittén 
(CoCom).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Samla in och fördela användaravgifter 
för nyttjanderätter för radiofrekvenser 
och nummer.

utgår

Motivering

Spektrumfrågor hanteras redan effektivt av gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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ia) Utarbeta gemensamma strategier för 
EU-övergripande frågor såsom globala 
och gränsöverskridande 
telekommunikationstjänster för att öka 
konsekvensen i tillsynen och främja en 
EU-övergripande marknad och 
EU-övergripande regler.

Motivering

Enligt den nuvarande allmänna EU-ramen ska en leverantör av globala 
telekommunikationstjänster uppfylla alla de nationella regleringsmyndigheternas enskilda 
godkännandekrav för att kunna tillhandahålla en EU-övergripande tjänst. Det finns stora 
skillnader i dessa nationella system, och det finns också stora skillnader mellan de krav på 
överensstämmelse som finns i de nationella systemen för godkännande.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge yttranden i alla frågor 
som rör elektronisk kommunikation.

1. På Europaparlamentets och 
kommissionens begäran ska myndigheten 
avge yttranden i frågor förtecknade 
i punkt 3 som rör elektronisk 
kommunikation. Kommissionen kan 
begära ett yttrande i andra frågor som rör 
elektronisk kommunikation, förutsatt att 
begäran är motiverad och rimlig och att 
Europaparlamentet och rådet informeras 
om detta i samband med inlämnandet av 
begäran och att de ges möjlighet att utöva 
kontroll.

Motivering

I motiveringen till kommissionens förslag anges att myndigheten ska vara ”ansvarig inför 
Europaparlamentet”. En närmare koppling mellan Europaparlamentet och myndigheten
måste därför säkerställas. Begäranden om yttranden från kommissionen bör vara rimliga och 
möjliga att kontrollera.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i synnerhet bidra till en 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 
särdirektiven genom stöd till kommissionen 
vid framtagande av rekommendationer 
eller beslut som kommissionen ska anta i 
enlighet med artikel 19 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

2. Myndigheten ska främja konvergens på 
lagstiftningsområdet och bidra till en 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 
särdirektiven genom stöd till kommissionen
vid framtagande av beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

Motivering

Det är nödvändigt med konvergens på lagstiftningsområdet. Rekommendationer kan inte 
kontrolleras av parlamentet, och i motiveringen till kommissionens förslag anges att 
myndigheten ska vara ”ansvarig inför Europaparlamentet”. Den parlamentariska kontrollen 
måste därför säkerställas.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Frågorna enligt punkt 1 ska innehålla 
följande uppgifter:

3. Frågorna enligt punkt 1 ska vara
följande:

Motivering

Myndighetens ansvarsområden bör tydligt definieras.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) Säkerhet och integritet för allmänna 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, däribland frågor 
som rör brott mot säkerhet och/eller 
integritet i enlighet med artikel 13a 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och 
artikel 4 i direktiv 2002/58/EG 
(direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation).

utgår 

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras effektivt av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet 
(Enisa).

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Numreringsfrågor i enlighet med 
artikel 10 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) och tillgång till nummer 
och tjänster i gemenskapen i enlighet med 
artikel 28 i direktiv 2002/22/EG (direktivet 
om samhällsomfattande tjänster).

utgår

Motivering

Befogenheten bör ligga kvar hos medlemsstaterna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Åtgärder för radiofrekvensfrågor 
i enlighet med artiklarna 4 och 6 
i beslut 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet).

utgår

Motivering
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Spektrumfrågor hanteras redan effektivt av gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG).

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) I enlighet med artiklarna 6 a och 6 b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet):

utgår

i) Harmoniserade villkor för 
nyttjanderätter för radiofrekvenser eller 
nummer.
ii) Ändring eller indragning av 
nyttjanderätt på samordnad eller 
harmoniserad grund.

iii) Val av företag som kan beviljas 
individuella nyttjanderätter för frekvenser 
eller nummer för tjänster med 
gränsöverskridande potential.

Motivering

Spektrumfrågor hanteras redan effektivt av gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG).

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) Åtgärder för att säkerställa 
utarbetandet av gemensamma 
EU-övergripande regler och krav för 
leverantörer av globala och 
gränsöverskridande 
telekommunikationstjänster.

Motivering

Enligt den nuvarande allmänna EU-ramen ska en leverantör av globala 
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telekommunikationstjänster uppfylla alla de nationella regleringsmyndigheternas enskilda 
godkännandekrav för att kunna tillhandahålla en EU-övergripande tjänst. Det finns stora 
skillnader i dessa nationella system, och det finns också stora skillnader mellan de krav på 
överensstämmelse som finns i de nationella systemen för godkännande.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla yttranden från myndigheten ska 
skickas till Europaparlamentet, och 
myndigheten ska inom ramen för det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
informera Europaparlamentet om sina 
slutgiltiga förslag.

Motivering

I motiveringen till kommissionens förslag anges att myndigheten ska vara ”ansvarig inför 
Europaparlamentet”. En närmare koppling mellan Europaparlamentet och myndigheten
måste därför säkerställas.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten kan om det är lämpligt
konsultera de relevanta nationella 
konkurrensmyndigheterna innan den avger 
sitt yttrande till kommissionen.

2. Myndigheten ska konsultera de relevanta 
nationella konkurrensmyndigheterna innan 
den avger sitt yttrande till kommissionen.

Motivering

Myndigheten måste respektera subsidiaritetsprincipen och på bästa sätt tillvarata den 
nationella sakkunskapen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska kunna fatta beslut om 
utfärdande av nyttjanderätter för 
användning av nummer i det europeiska 
telefonnummerområdet (ETNS) i enlighet 
med artikel 10 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet). Den ska också ansvara 
för administration och utveckling av det 
europeiska telefonnummerområdet 
(ETNS) för de medlemsstaters räkning 
som har tilldelats prefixet 3883.

utgår

Motivering

Europeiska radiokommunikationskontoret (ERO) har redan tillfredsställande system.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska utföra uppgifter som 
hör ihop med administration och 
förvaltning av harmoniserade 
nummerserier i enlighet med artikel 10.4 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

utgår

Motivering

Europeiska radiokommunikationskontoret (ERO) har redan tillfredsställande system.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Myndigheten ska publicera en 
årsrapport om prognostiserad 
frekvensutveckling i sektorn för elektronisk 
kommunikation och politiken, där den ska 
kartlägga potentiella behov och 
utmaningar.

4. Myndigheten ska tillsammans med den 
radiospektrumpolitiska gruppen (RSPG) 
föra ett register över prognostiserad 
frekvensutveckling i sektorn för elektronisk 
kommunikation. Myndigheten ska 
regelbundet och när så är lämpligt eller 
på begäran av kommissionen utarbeta en 
rapport om potentiella behov och 
utmaningar.

Motivering

Skyldigheten att ta fram en årsrapport är alltför betungande och byråkratiskt. Rapporter bör 
utarbetas om och när myndigheten anser att det är lämpligt, eller när detta begärs på 
föreskrivet sätt. Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) kan vara i en bättre sits för att 
utöva dessa befogenheter och för redan de nödvändiga registren.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Då myndighetens yttrande enligt 
punkt 1 handlar om tillämpning av ett 
gemensamt urvalsförfarande för 
nyttjanderätter som omfattas av artikel 6b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) ska yttrandet 
i synnerhet

utgår

a) kartlägga de elektroniska 
kommunikationstjänster där 
tillhandahållandet över gränserna
i gemenskapen skulle få nytta av 
användning av frekvenser eller nummer 
för vilka rätterna beviljas genom ett enda 
förfarande och enligt fastställda villkor,

b) kartlägga nummer eller nummerserier 
som kan användas för sådana tjänster,

c) bedöma den faktiska eller potentiella 
efterfrågan i gemenskapen på sådana 
tjänster, och
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d) specificera eventuella begränsningar 
som den anser lämpliga för hur många 
nyttjanderätter som ska erbjudas i det 
gemensamma urvalsförfarandet för 
företag som ska beviljas sådana rätter, 
i lämpliga fall med hänsyn till 
principerna i artikel 7 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

Motivering

Befogenheten bör ligga kvar hos medlemsstaterna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Förslag till urval av företag

Myndigheten ska i enlighet med 
artikel 6 b i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet)
a) ta emot och behandla ansökningar 
från företag om nyttjanderätter för 
radiofrekvenser och nummer och samla 
in administrativa avgifter som företagen 
ska betala enligt ett gemensamt 
urvalsförfarande,

b) genomföra det gemensamma 
urvalsförfarandet och föreslå företag som 
kan beviljas nyttjanderätter i enlighet med 
dessa bestämmelser,

c) avlägga en rapport till kommissionen 
med redogörelse för de inkomna 
ansökningarna, beskrivning av dess 
bedömning av ansökningarna, förslag på 
det/de företag som är mest lämpliga att 
beviljas enskilda nyttjanderätter och 
motivera valet med hänvisning till 
urvalskriterierna i den relevanta 
tillämpningsföreskriften.
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Motivering

Nyttjanderätter för radiofrekvenser och nummer hanteras redan effektivt av guppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG), radiospektrumkommittén (RSC) och kommunikationskommittén 
(CoCom).

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge ett yttrande till 
kommissionen om indragning av 
nyttjanderätter som utfärdats enligt de 
gemensamma förfaranden som avses 
i artikel 6b i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

På kommissionens eller RSPG:s begäran 
ska myndigheten avge ett yttrande till 
kommissionen och RSPG om indragning av 
nyttjanderätter som utfärdats enligt de 
gemensamma förfaranden som avses 
i artikel 6b i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

Motivering

Myndigheten bör ha en samordnande roll när det gäller spektrumhantering och arbeta med
både kommissionen och gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG).

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom de uppgifter som avses 
i artikel 4.3 b och artikel 19.4 och 5 ska 
myndigheten bidra till utvecklingen av nät- 
och informationssäkerheten, i synnerhet 
genom

Myndigheten ska när så är lämpligt 
samarbeta med den europeiska byrån för 
nät- och informationssäkerhet (Enisa) 
eller dess efterträdare. På begäran av 
kommissionen eller Enisa ska 
myndigheten avge ett yttrande till 
kommissionen och Enisa om 
säkerhetsfrågor.
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a) att underlätta samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna vid 
utvecklingen av gemensamma metoder 
för att förhindra, åtgärda och reagera på 
problem inom nät- och 
informationssäkerhet,

b) ge råd till kommissionen om forskning 
inom nät- och informationssäkerhet samt 
effektiv riskhanteringsteknik och stödja 
riskanalyser, interoperativa 
riskhanteringslösningar och studier om 
förebyggande lösningar inom offentliga 
och privata organisationer, och

c) bidra till gemenskapens 
ansträngningar att samarbeta med 
tredjeländer och, i lämpliga fall, med 
internationella organisationer för att 
främja en gemensam, global hållning till 
nät- och informationssäkerhet.

Motivering

Det är visserligen önskvärt med feedback från myndigheten men säkerhetsfrågor hanteras 
redan på ett effektivt sätt av Enisa. Därför bör Enisa eller dess efterträdare behålla dessa 
befogenheter.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan på eget initiativ avge ett 
yttrande till kommissionen om sådana 
frågor som avses i artiklarna 4.2, 7.1, 8.3, 
10.1, 12, 14, 21 och 22.

Myndigheten kan på eget initiativ avge ett 
yttrande till Europaparlamentet och 
kommissionen, särskilt om sådana frågor 
som avses i artiklarna 4.2, 7.1, 8.3, 10.1, 
12, 14, 21 och 22 och även om andra 
frågor som den anser vara relevanta.

Motivering

I motiveringen till kommissionens förslag anges att myndigheten ska vara ”ansvarig inför 
Europaparlamentet”. En närmare koppling mellan Europaparlamentet och myndigheten
måste därför säkerställas. I andra ändringsförslag utgår artikel 12 eftersom nyttjanderätter 
för radiofrekvenser och nummer redan hanteras effektivt av gruppen för radiospektrumpolitik
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(RSPG), radiospektrumkommittén (RSC) och kommunikationskommittén (CoCom).

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår

Uttagande av administrativa avgifter för 
myndighetens tjänster

1. Kommissionen ska fastställa de 
administrativa avgifter som företag ska 
betala för myndighetens tjänster i enlighet
med det förfarande som avses 
i artikel 54.2 och på grund av ett yttrande 
från myndigheten. Myndigheten ska ta ut 
dessa administrativa avgifter.

2. De administrativa avgifterna ska tas ut 
från enskilda företag på ett objektivt, 
öppet och proportionerligt sätt som 
minimerar de administrativa och 
relaterade kostnaderna.

3. De administrativa avgifter som nämns 
i punkt 1 kan avse följande:

a) administrativa kostnader som 
myndigheten har för hantering av 
urvalsförfarandet i enlighet med 
artikel 12,
b) hanteringen av överklaganden 
i enlighet med artikel 34,

c) administrativa kostnader som 
myndigheten har för administration av 
det europeiska telefonnummerområdet 
i enlighet med artikel 8.

Alla avgifter ska anges och betalas i euro.

4. Summan av de administrativa 
avgifterna ska fastställas till en nivå som 
säkerställer att intäkterna från dessa 
avgifter i princip räcker för att täcka hela 
kostnaden för de utförda tjänsterna.
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5. Myndigheten ska publicera en årlig 
översyn av sina administrativa kostnader 
och avgifter. Om det finns skillnader 
mellan den totala summan av avgifterna 
och de totala administrativa kostnaderna 
ska den avge ett yttrande till 
kommissionen och ange vilka justeringar 
som bör göras av avgifterna.

Motivering

Befogenheten bör ligga kvar hos medlemsstaterna.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Uttagande och återfördelning av 

användaravgifter för nyttjanderätter för 
radiofrekvenser och nummer och av 

administrativa avgifter under ett 
gemensamt urvalsförfarande

1. Om användaravgifter för 
nyttjanderätter för radiofrekvenser och 
nummer som utfärdats enligt ett 
gemensamt urvalsförfarande tas ut av 
företag i enlighet med artikel 6b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) ska 
myndigheten ansvara för att ta ut och 
återfördela dessa användaravgifter.

Användaravgifter ska efter att de har 
tagits emot av myndigheten återfördelas 
bland de relevanta medlemsstaterna och 
myndigheten i enlighet med den tidsfrist 
och den fördelning som fastställs av 
kommissionen i enlighet med artikel 6b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

Adlib Express Watermark



AD\724531SV.doc 25/54 PE405.770v02-00

SV

Om kommissionen inte fastställer 
tidsgräns och fördelning ska 
användaravgifterna återfördelas utifrån 
befolkningssiffrorna i varje medlemsstat 
som ska utfärda nyttjanderätter under det 
senaste hela året innan urvalsförfarandet 
inleddes.
2. Myndigheten ska ansvara för att ta ut 
och återfördela de administrativa avgifter 
som ska betalas enligt ett gemensamt 
urvalsförfarande för nyttjanderätter för 
frekvenser eller nummer av de utvalda 
företagen för att täcka de nationella 
tillsynsmyndigheternas administrativa 
kostnader för övervakning av 
förenligheten med de gemensamma 
villkoren.
Dessa administrativa avgifter som avses 
i den första punkten ska återfördelas efter 
att de har tagits emot av myndigheten till 
de relevanta nationella 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med de 
värden som de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillhandahåller.

Motivering

Spektrumfrågor hanteras redan effektivt att den radiospektrumpolitiska gruppen (RSPG).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Myndigheten ska, med hänsyn till 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation, främja informationsutbyte 
både mellan medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna, de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
om situationen och utvecklingen av 
tillsynsverksamhet för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, däribland nät- och 
informationssäkerhet.

1. Myndigheten ska, med hänsyn till 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation, främja informationsutbyte 
både mellan medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna, de nationella 
tillsynsmyndigheterna, Europaparlamentet
och kommissionen om situationen och 
utvecklingen av tillsynsverksamhet för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, däribland nät- och 
informationssäkerhet.

Motivering

I motiveringen till kommissionens förslag anges att myndigheten ska vara ”ansvarig inför 
Europaparlamentet”. En närmare koppling mellan Europaparlamentet och myndigheten
måste därför säkerställas.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) anordna eller främja utbildning inom alla 
frågor som rör elektronisk kommunikation.

(c) anordna eller främja utbildning inom alla 
frågor som rör elektronisk kommunikation, 
inbegripet frågor som rör uppgifts- och 
personskyddet samt 
kommunikationsnätverkens säkerhet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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ca) utarbeta en rapport om skillnaderna 
i tillsynsmetoderna och förslag i syfte att 
skapa konvergens mellan dessa metoder. 
Om myndigheten anser att bindande 
regler för tillsynsmetoder krävs, ska den 
lämna lämpliga rekommendationer om 
detta till kommissionen, inklusive om 
metodernas tillämpning. Myndigheten får 
ges genomförandebefogenheter.

Motivering

Det är nödvändigt med konvergens på lagstiftningsområdet. Det kan eventuellt även behövas 
en genomförandemekanism.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndigheten ska samla in lämplig 
information, i synnerhet i enlighet med 
artikel 13a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet), för att analysera aktuella
och kommande risker. Den ska 
i synnerhet analysera på europeisk nivå 
de risker som skulle kunna påverka 
tåligheten och tillträdet hos elektroniska 
kommunikationsnät och av autenticiteten, 
integriteten och konfidentialiteten hos 
den information som tillgängliggörs och 
överförs i dem, och förse medlemsstaterna 
och kommissionen med resultaten av 
analysen.

utgår

Motivering

Säkerhetsfrågor bör kunna hanteras effektivt av den europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) eller dess efterträdare.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Myndigheten ska bidra till att öka 
medvetenheten och tillgången på objektiv 
och utförlig information i rätt tid, 
däribland om nät- och 
informationssäkerhet för alla användare, 
bland annat genom att främja utbyte om 
bästa aktuella praxis, till exempel metoder 
för att varna användare, och sträva efter 
synergieffekter mellan offentliga och 
privata initiativ.

utgår

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras redan effektivt av den europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa).

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska ansvara för hantering 
och publicering av en databas om priser 
för röst- och datatjänster för mobilkunder 
vid roaming inom gemenskapen, 
däribland om det är lämpligt specifika 
kostnader för roamingsamtal som rings 
och tas emot i de yttersta delarna av 
gemenskapen. Den ska övervaka 
utvecklingen av sådana priser och 
publicera en årsrapport.

utgår

Motivering

Insatserna när det gäller mobil- och dataroaming var bara avsedda som en 
marknadskorrigerande åtgärd och vara inte tänkta att vara permanenta. Den pågående 
övervakningen sköts av kommissionen och kan efterfrågas men bör inte regleras 
i förordningen.

Ändringsförslag 41
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Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan åta sig ytterligare 
uppgifter på kommissionens begäran.

Myndigheten kan åta sig ytterligare 
uppgifter på kommissionens eller 
Europaparlamentets begäran i alla frågor 
som rör elektronisk kommunikation.

Motivering

I motiveringen till kommissionens förslag anges att myndigheten ska vara ”ansvarig inför 
Europaparlamentet”. En närmare koppling mellan Europaparlamentet och myndigheten
måste därför säkerställas.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 24 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en styrelse utgår

Motivering

Styrelsen bör avskaffas eftersom den inte bara äventyrar tillsynsmyndigheternas oberoende 
utan även medför onödig byråkrati.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 24 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) en chef för nätsäkerhet utgår

Motivering

Myndigheten bör inte ha några säkerhetsbefogenheter. Därför behövs det inte någon chef för 
nätsäkerheten.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 24 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) en ständig intressegrupp utgår

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 24 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) en överklagandenämnd utgår

Motivering

Myndigheten bör inte ha några befogenheter när det gäller nyttjanderätten till nummer. 
Därför behövs det inte någon överklagandenämnd.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Styrelse

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Styrelseledamöterna ska 
utses på ett sätt som garanterar den 
högsta nivån på kompetens och 
oberoende, och breda relevanta 
sakkunskaper. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.
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2. Styrelsen ska utse en ordförande och en 
vice-ordförande bland sina ledamöter. 
Vice-ordföranden ska automatiskt ersätta 
ordföranden om denne inte kan utföra sitt 
uppdrag. Ordförandens och 
vice-ordförandens mandatperioder ska 
vara två och ett halvt år och kunna 
förlängas. Ordförandens och 
vice-ordförandens mandatperioder ska 
dock under alla omständigheter upphöra 
om de inte längre är styrelseledamöter.

3. Styrelsemötena ska sammankallas av 
ordföranden. Myndighetens direktör ska 
delta i överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha 
ordinarie möten minst två gånger om 
året. Den ska även ha möte på 
ordförandens initiativ, på begäran av 
kommissionen eller på begäran av minst 
en tredjedel av dess ledamöter. Styrelsen 
får bjuda in en person med potentiellt 
relevanta åsikter som observatör till sina 
möten. Styrelseledamöter får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter. Styrelsens 
sekretariat ska tillhandahållas av 
myndigheten.
4. Styrelsen ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland de 
närvarande ledamöterna.

5. Varje ledamot ska ha en röst. 
I arbetsordningen ska anges mera 
detaljerade regler för omröstningar, 
särskilt villkoren för hur en ledamot kan 
handla på en annan ledamots vägnar 
samt, vid behov, regler om beslutförhet.

Motivering

Styrelsen bör avskaffas eftersom den inte bara äventyrar tillsynsmyndigheternas oberoende 
utan även medför onödig byråkrati. De nationella tillsynsmyndigheterna vet bäst vem som bör 
utses från deras egna led som en företrädare för deras grupp.

Ändringsförslag 47
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Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör
i enlighet med artikel 29.2.

1. Efter det att en överenskommelse nåtts 
mellan Europaparlamentet och rådet och 
efter samråd med kommissionen ska 
direktören utses i enlighet med artikel 29.2.

2. Styrelsen ska, efter samråd med 
direktören, utse en chef för nätsäkerheten 
i enlighet med artikel 31.2.

3. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 27.1.

4. Styrelsen ska utse 
överklagandenämndens ledamöter 
i enlighet med artikel 33.1.

5. Styrelsen ska senast den 30 september 
varje år efter samråd med kommissionen 
och godkännande från tillsynsnämnden 
i enlighet med artikel 28.3 anta 
myndighetens verksamhetsplan för det 
kommande året, och överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. Verksamhetsplanen ska 
antas utan att det påverkar det årliga 
budgetförfarandet.

6. Styrelsen ska utöva sina 
budgetbefogenheter i enlighet med 
artiklarna 36 till 38.
7. Styrelsen ska, efter godkännande från 
kommissionen, besluta om mottagande av 
legat, gåvor eller bidrag från andra källor 
i gemenskapen.
8. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören och chefen 
för nätsäkerhet.

9. Styrelsen ska vid behov utarbeta 
myndighetens personalpolitik i enlighet 
med artikel 49.2.
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10. Styrelsen ska anta särskilda 
bestämmelser om tillgång till 
myndighetens handlingar i enlighet med 
artikel 47.

11. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
myndighetens verksamhet och senast 
den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
den europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. Enligt 
artikel 28.4 ska årsberättelsen innehålla ett 
oberoende avsnitt, godkänt av 
tillsynsnämnden, om myndighetens 
tillsynsverksamhet under det aktuella året.

11. Tillsynsnämnden ska anta en 
årsrapport om myndighetens verksamhet 
och senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
den europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. Enligt 
artikel 28.4 ska årsberättelsen innehålla ett 
avsnitt om myndighetens tillsynsverksamhet 
under det aktuella året. Europaparlamentet
får begära att en företrädare för 
tillsynsnämnden ska ta kontakt med 
parlamentet om viktiga frågor som rör 
tillsynsverksamheten.

12. Styrelsen ska anta sin arbetsordning.

13. Styrelsen ska avge ett yttrande till 
kommissionen om de administrativa 
avgifter som myndigheten får ta ut från 
företag för de uppgifter som den utför 
enligt artikel 16.

Motivering

Styrelsen bör avskaffas eftersom den inte bara äventyrar tillsynsmyndigheternas oberoende 
utan även medför onödig byråkrati. Tillsynsnämnden är myndighetens styrande organ och 
bör därför hållas ansvarig för myndighetens agerande.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
enkel majoritet bland ledamöterna. Varje 
ledamot eller suppleant annan än direktören 
och kommissionens företrädare ska ha en 
röst.

4. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
kvalificerad majoritet av två tredjedelar av
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
annan än kommissionens företrädare ska ha 
en röst.

Motivering
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Det är meningslöst att utesluta rösträtt för direktören. Kvalificerad majoritet krävs för att se 
till att väl avvägda beslut fattas.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning.

5. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning med kvalificerad majoritet 
av två tredjedelar av ledamöterna.

Motivering

Kvalificerad majoritet krävs för att se till att väl avvägda beslut fattas.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden agera 
oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent.

6. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden agera 
oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent. 
Tillsynsnämnden ska vara oberoende av
kommissionen.

Motivering

Oberoendet i förhållande till kommissionen måste säkerställas.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Myndigheten ska styras av sin direktör, 
som ska agera oberoende vid utförandet av 
sina uppgifter. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för kommissionen,
styrelsen eller tillsynsnämnden får 
direktören inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon regering eller 
något annat organ.

1. Myndigheten ska styras av sin direktör, 
som ska agera oberoende vid utförandet av 
sina uppgifter. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

Motivering

Styrelsen bör avskaffas, och rådets och parlamentets befogenheter bör erkännas.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet relevant för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster från en 
förteckning över minst två kandidater som 
föreslagits av kommissionen. Den 
kandidat som styrelsen väljer kan före 
utnämningen ombes att göra ett uttalande 
inför behörigt utskott i Europaparlamentet 
och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

2. Efter överenskommelse mellan 
Europaparlamentet och rådet och efter 
samråd med kommissionen och 
tillsynsnämnden, ska en direktör utses på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet relevant för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Kandidaterna kan 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

Motivering

Kommissionen har det yttersta ansvaret för telekompolitiken, och myndighetens rådgivande 
funktion måste vara oberoende. Därför är det nödvändigt att se till att kommissionen inte har 
befogenhet att utse kandidater.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4, styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Styrelsen får på förslag av kommissionen 
och efter samråd med tillsynsnämnden, med 
beaktande av utvärderingsrapporten och 
endast i de fall det kan motiveras på grund 
av myndighetens uppgifter och behov, 
förlänga direktörens mandatperiod en gång 
med högst tre år.

4. Europaparlamentet och rådet får på 
förslag av kommissionen och efter samråd 
med tillsynsnämnden, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av 
myndighetens uppgifter och behov, förlänga 
direktörens mandatperiod en gång med 
högst tre år.

Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. Under 
den månad som föregår förlängningen av 
mandatperioden kan direktören ombes att 
göra ett uttalande inför Europaparlamentets 
behöriga utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga utskott 
och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

Motivering

Kommissionen har det yttersta ansvaret för telekompolitiken, och myndighetens rådgivande 
funktion måste vara oberoende. Därför är det nödvändigt att se till att kommissionen inte har 
befogenhet att utse kandidater.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsen ska fatta detta 
beslut med tre fjärdedelars majoritet 
bland ledamöterna.

5. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter beslut av Europaparlamentet 
och rådet och samråd med kommissionen 
och tillsynsnämnden.

Motivering

Styrelsen bör avskaffas, och rådets och parlamentets befogenheter bör erkännas.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Direktören ska förbereda styrelsens 
arbete. Direktören ska utan rösträtt delta 
i styrelsens arbete.

utgår

Motivering

Styrelsen och chefen för nätsäkerhet bör inte längre vara inblandade.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktören ska lägga fram 
verksamhetsplanen för antagande av 
styrelsen senast den 1 september.

utgår

Motivering

Styrelsen och chefen för nätsäkerhet bör inte längre vara inblandade.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Direktören ska ha ansvaret för att 
genomföra myndighetens årliga 
verksamhetsplan under vägledning av 
tillsynsnämnden och chefen för 
nätsäkerhet efter behov och under 
styrelsens administrativa kontroll.

5. Direktören ska ha ansvaret för att 
genomföra myndighetens årliga 
verksamhetsplan under vägledning av 
tillsynsnämnden.

Motivering

Styrelsen och chefen för nätsäkerhet bör inte längre vara inblandade.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 9 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktören och tillsynsnämnden får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter. Styrelsens 
sekretariat ska tillhandahållas av 
myndigheten.

Motivering

Styrelsen och chefen för nätsäkerhet bör inte längre vara inblandade.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår

Chefen för nätsäkerhet
1. Chefen för nätsäkerhet ska ha ansvaret 
för att samordna myndighetens uppgifter 
som rör nät- och informationssäkerhet. 
Chefen för nätsäkerhet ska arbeta under 
direktörens ansvar och rapportera till 
denne. Han/hon ska utarbeta ett utkast 
till verksamhetsplan för denna 
verksamhet.

2. Chefen för nätsäkerhet ska utses av 
styrelsen för en period på fem år på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet relevant för hantering av nät- 
och informationssäkerhet från en 
förteckning över minst två kandidater som 
föreslagits av kommissionen.

3. Chefen för nätsäkerhet kan avsättas 
från sin post endast efter styrelsebeslut 
och samråd med tillsynsnämnden. 
Styrelsen ska fatta detta beslut med tre 
fjärdedelars majoritet bland ledamöterna.
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4. Efter samråd med direktören kan 
styrelsen efter förslag av kommissionen 
förlänga mandatperioden för chefen för 
nätsäkerhet med högst tre år, och endast 
i de fall det kan rättfärdigas av 
myndighetens uppgifter och behov.

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras redan effektivt av den europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa).

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Chefen för nätsäkerhet ska upprätta en 
ständig intressegrupp bestående av 
experter som företräder de olika 
intressenterna, i synnerhet från 
informations- och 
kommunikationsbranschen, 
konsumentföreningar och forskare på nät-
och informationssäkerhet. Han/hon ska 
i samråd med direktören fastställa 
förfaranden i synnerhet för 
gruppledamöternas antal, 
sammansättning, hur de utses och hur 
gruppen arbetar.

1. Direktören ska uppmana de olika 
intressenterna, i synnerhet från 
informations- och 
kommunikationsbranschen och
konsumentföreningar, att bistå 
tillsynsnämnden med sakkunskap. 
Han/hon ska uppmana en företrädare för 
Enisa att bistå med sakkunskap om 
säkerhetsfrågor som påverkar de 
europeiska tillsynsmyndigheternas arbete 
och bjuda in denna företrädare till alla 
möten i tillsynsnämnden som en 
permanent observatör. De relevanta 
intressenternas råd till tillsynsnämnden
ska beaktas i tillsynsmyndigheternas 
beslut och ska rapporteras till 
Europaparlamentet, kommissionen och 
de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras redan på ett effektivt sätt av den europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), och funktionen som chef för nätsäkerhet bör inte finnas. En 
företrädare för Enisa bör emellertid följa tillsynsnämndens möten som observatör och bistå 
med relevant sakkunskap. Det behövs en allmän intressegrupp som kan avge yttranden. 
Åtgärder kan dock behöva vidtas för att se till att gruppen inte hotar de nationella 
tillsynsmyndigheternas oberoende.
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gruppens ordförande ska vara chefen 
för nätsäkerhet. Ledamöternas 
mandatperioder ska vara två och ett halvt 
år. Gruppledamöterna får inte sitta 
i styrelsen eller tillsynsnämnden.

2. Gruppens ordförande ska vara 
direktören. Ledamöternas mandatperioder 
ska vara två och ett halvt år. 
Gruppledamöterna får inte sitta 
i tillsynsnämnden.

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras redan på ett effektivt sätt av den europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), och funktionen som chef för nätsäkerhet bör inte finnas. En 
företrädare för Enisa bör emellertid följa tillsynsnämndens möten som observatör och bistå 
med relevant sakkunskap. Det behövs en allmän intressegrupp som kan avge yttranden. 
Åtgärder kan dock behöva vidtas för att se till att gruppen inte hotar de nationella 
tillsynsmyndigheternas oberoende.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gruppen får ge råd till chefen för 
nätsäkerhet vid utförandet av dennes 
uppdrag enligt denna förordning, vid 
utformandet av relevanta delar av 
myndighetens verksamhetsplan samt 
upprätthålla kommunikationen med 
intressenterna i alla frågor som rör 
verksamhetsplanen.

4. Gruppen får ge råd till direktören vid 
utförandet av dennes uppdrag enligt denna 
förordning, vid utformandet av relevanta 
delar av myndighetens verksamhetsplan 
samt upprätthålla kommunikationen med 
intressenterna och en företrädare från 
Enisa i alla frågor som rör 
verksamhetsplanen.

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras redan på ett effektivt sätt av den europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), och funktionen som chef för nätsäkerhet bör inte finnas. En 
företrädare för Enisa bör emellertid följa tillsynsnämndens möten som observatör och bistå 
med relevant sakkunskap. Det behövs en allmän intressegrupp som kan avge yttranden. 
Åtgärder kan dock behöva vidtas för att se till att gruppen inte hotar de nationella 
tillsynsmyndigheternas oberoende.
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår

Överklagandenämnd

1. Överklagandenämnden ska bestå av 
sex ledamöter och sex suppleanter som 
väljs bland nuvarande eller tidigare 
personal i högre ställning från de 
nationella tillsynsmyndigheterna, 
konkurrensmyndigheter eller andra 
nationella institutioner eller 
gemenskapsinstitutioner med relevant 
erfarenhet av sektorn för elektronisk 
kommunikation. Överklagandenämnden 
ska utse en ordförande
2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.
3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska 
vara fem år. Perioden kan förlängas. 
Överklagandenämndens ledamöter ska 
vara oberoende när de fattar sina beslut. 
De ska inte vara bundna av några 
instruktioner. De får inte utföra några 
andra uppgifter inom myndigheten, 
styrelsen eller tillsynsnämnden. 
Överklagandenämndens ledamöter får 
inte avsättas under sin mandatperiod, så 
länge de inte har gjort sig skyldiga till 
allvarlig försummelse och styrelsen efter 
samråd med tillsynsnämnden fattar beslut 
om detta
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4. Överklagandenämndens ledamöter får 
inte delta i några 
överklagandeförfaranden om de har 
personligt intresse i det, om de tidigare 
varit involverade som företrädare för en 
av parterna i förfarandena eller om de var 
med om att fatta det beslut som 
överklagas.

Om en ledamot i överklagandenämnden, 
av ett skäl som nämns i första punkten 
eller av något annat skäl, anser att en 
annan ledamot inte bör delta i ett 
överklagandeförfarande ska ledamoten 
informera överklagandenämnden om 
detta. En part i överklagandeförfarandet 
får invända mot att en ledamot
i överklagandenämnden deltar 
i överklagandeförfarandet, om parten 
anser att något av skälen i första punkten 
föreligger eller misstänker att ledamoten 
är partisk. En invändning får inte baseras 
på ledamotens nationalitet och ska även 
förkastas om parten 
i överklagandeförfarandet har vidtagit 
åtgärder i förfarandet, trots att denne var 
medveten om ett skäl till invändning.

5. Överklagandenämnden ska besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas i de fall som 
anges i punkt 4 utan att den berörda 
ledamoten deltar. Vid beslutet ska den 
berörda ledamoten ersättas av sin 
suppleant, om inte suppleanten också 
befinner sig i en liknande situation. 
I detta fall ska ordföranden utse en 
ersättare bland de tillgängliga 
suppleanterna.

Motivering

Myndigheten bör inte ha några befogenheter när det gäller nyttjanderätten till nummer. 
Därför behövs det inte någon överklagandenämnd.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår

Överklagande

1. Överklagandenämnden ska ha ansvaret 
för att besluta om överklaganden av 
beslut eller åtgärder som myndigheten 
vidtagit på områden som omfattas av 
artikel 8.1.

2. Överklagandenämndens beslut ska 
fattas med kvalificerad majoritet av minst 
fyra av dess sex ledamöter. 
Överklagandenämnden ska 
sammankallas vid behov

3. Ett överklagande enligt punkt 1 får inte 
medföra att beslutet upphävs. 
Överklagandenämnden får däremot 
upphäva tillämpningen av det ifrågasatta 
beslutet, om den anser att 
omständigheterna motiverar det.
4. Överklagandet med motivering ska 
sändas skriftligen till myndigheten inom 
två månader efter att beslutet eller 
åtgärden meddelats det berörda företaget 
eller, om så inte är fallet, inom 
två månader efter att myndigheten 
offentliggjort sin åtgärd eller sitt beslut. 
Överklagandenämnden ska fatta beslut 
om överklagandet inom två månader efter 
att det ingivits.
5. Om överklagandet kan tas upp till 
prövning ska överklagandenämnden 
pröva om det är välgrundat. Den ska vid 
behov inbjuda parterna 
i överklagandeförfarandet att inom 
angivna tidsfrister lämna synpunkter på 
meddelanden från nämnden eller på 
inlagor från andra parter 
i överklagandeförfarandet. Parterna 
i överklagandeförfarandet ska ha rätt att 
göra en muntlig framställning.
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6. Överklagandenämnden får i enlighet 
med denna artikel utöva alla befogenheter 
som ingår i myndighetens 
behörighetsområde, eller hänskjuta fallet 
till behörigt organ inom myndigheten. 
Det behöriga organet ska vara bundet av 
överklagandenämndens beslut.
7. Överklagandenämnden ska anta sin 
arbetsordning.

Motivering

Myndigheten bör inte ha några befogenheter när det gäller nyttjanderätten till nummer. 
Därför behövs det inte någon överklagandenämnd.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår

Talan vid förstainstansrätten och vid 
domstolen

1. Talan får väckas vid förstainstansrätten 
eller vid domstolen i enlighet med 
artikel 230 i fördraget för att angripa ett 
beslut som fattats av 
överklagandenämnden eller, i de fall det 
inte finns någon möjlighet att överklaga 
till överklagandenämnden, av 
myndigheten.

2. Om myndigheten inte fattar något 
beslut får en passivitetstalan väckas vid 
förstainstansrätten eller vid domstolen 
i enlighet med artikel 232 i fördraget.

3. Myndigheten ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att rätta sig efter 
förstainstansrättens eller domstolens dom.

Motivering

Om de relevanta ändringsförslagen antas kommer nyttjanderätten för nummer inte att falla 
under myndighetens behörighet och det kommer då inte att finnas något behov av en 
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överklagandenämnd. Om de inte antas bör dessa förfaranden fortsätta att tillämpas.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En andel av de användaravgifter som 
betalas av sökande i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17.

utgår

Motivering

Myndigheten bör inte ha rätt att ta ut användaravgifter. Led a kan behöva utgå, såvida det 
inte inrättas andra avgiftsbelagda tjänster.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utgifterna ska täcka personal-, 
administrations-, infrastruktur- och 
driftskostnader.

2. Utgifterna ska täcka personal-, 
administrations-, infrastruktur- och 
driftskostnader, bland annat de som hör 
samman med inrättandet av ett oberoende 
sekretariat.

Motivering

Myndigheten bör ha ett sekretariat som täcker de fullständiga förvaltningsbehoven för dess 
verksamhet.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna det till 
styrelsen tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen på 
grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av myndighetens inkomster och 
utgifter för nästa budgetår. Senast 
den 31 mars ska styrelsen överlämna denna 
beräkning, samt ett förslag till 
tjänsteförteckning, till kommissionen. 
Innan denna beräkning antas ska 
direktörens förslag överlämnas till 
tillsynsnämnden, som kan avge ett 
yttrande om förslaget.

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna det till 
tillsynsnämnden tillsammans med en 
preliminär tjänsteförteckning. Varje år ska 
tillsynsnämnden på grundval av 
direktörens förslag göra en beräkning av 
myndighetens inkomster och utgifter för 
nästa budgetår. Senast den 31 mars ska 
tillsynsnämnden överlämna denna 
beräkning, samt ett förslag till 
tjänsteförteckning, till kommissionen.

Motivering

Tillsynsnämnden bör ges större makt över budgeten, så att man kan säkerställa ett faktiskt 
oberoende i förhållande till kommissionen.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska upprätta myndighetens 
budget. Budgeten ska bli slutgiltig först när 
Europeiska gemenskapens allmänna budget 
slutgiltigt har antagits. Vid behov ska 
myndighetens budget justeras i enlighet 
med den allmänna budgeten.

5. Tillsynsnämnden ska upprätta 
myndighetens budget. Budgeten ska bli 
slutgiltig först när 
Europeiska gemenskapens allmänna budget 
slutgiltigt har antagits och efter det att ett 
bidrag på två tredjedelar från 
medlemsstaterna har godkänts. Vid behov 
ska myndighetens budget justeras i enlighet 
med den allmänna budgeten.

Motivering

Tillsynsnämnden bör ges större makt över budgeten, så att man kan säkerställa ett faktiskt 
oberoende i förhållande till kommissionen. Eftersom myndighetens budget utgörs av 
en tredjedel från gemenskapsbudgeten och två tredjedelar från de nationella 
tillsynsmyndigheterna, måste de respektive planeringarna beaktas när årliga budgetplaner 
utarbetas.
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Styrelsen ska utan dröjsmål meddela 
budgetmyndigheten sin avsikt att 
genomföra något projekt som kan ha 
betydande konsekvenser för finansieringen 
av dess budget, särskilt projekt som rör 
fastigheter, exempelvis hyra eller köp av 
byggnader. Styrelsen ska underrätta 
kommissionen om sådana planer. Om en av 
budgetmyndighetens båda parter avser att 
avge ett yttrande ska den inom två veckor 
efter mottagandet av information om ett 
fastighetsprojekt meddela myndigheten sin 
avsikt att avge ett sådant yttrande. Om 
inget yttrande inkommer, får myndigheten 
fullfölja den planerade åtgärden.

6. Tillsynsnämnden ska utan dröjsmål 
meddela budgetmyndigheten sin avsikt att 
genomföra något projekt som kan ha 
betydande konsekvenser för finansieringen 
av dess budget, särskilt projekt som rör 
fastigheter, exempelvis hyra eller köp av 
byggnader. Tillsynsnämnden ska 
underrätta kommissionen om sådana planer. 
Om en av budgetmyndighetens båda parter 
avser att avge ett yttrande ska den inom två 
veckor efter mottagandet av information 
om ett fastighetsprojekt meddela 
myndigheten sin avsikt att avge ett sådant 
yttrande. Om inget yttrande inkommer, får 
myndigheten fullfölja den planerade 
åtgärden.

Motivering

Tillsynsnämnden bör ges större makt över budgeten, så att man kan säkerställa ett faktiskt 
oberoende i förhållande till kommissionen.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att ha mottagit revisionsrättens 
iakttagelser i fråga om myndighetens 
preliminära redovisningar enligt artikel 129 
i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
ska direktören, på eget ansvar, upprätta 
myndighetens slutliga redovisningar och 
överlämna dem till styrelsen för yttrande.

4. Efter att ha mottagit revisionsrättens 
iakttagelser i fråga om myndighetens 
preliminära redovisningar enligt artikel 129 
i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
ska direktören, på eget ansvar, upprätta 
myndighetens slutliga redovisningar och 
överlämna dem till tillsynsnämnden för 
yttrande.
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Motivering

Tillsynsnämnden bör ges större befogenheter över budgeten och rapporteringen om denna, så 
att det blir möjligt att åstadkomma ett större oberoende i förhållande till kommissionen.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska avge ett yttrande om 
myndighetens slutliga redovisningar.

5. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om myndighetens slutliga redovisningar.

Motivering

Tillsynsnämnden bör ges större befogenheter över budgeten och rapporteringen om denna, så 
att det blir möjligt att åstadkomma ett större oberoende i förhållande till kommissionen.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Senast den 1 juli efter utgången av 
budgetåret ska direktören överlämna dessa 
slutliga redovisningar, tillsammans med 
styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och domstolen.

6. Senast den 1 juli efter utgången av 
budgetåret ska direktören överlämna dessa 
slutliga redovisningar, tillsammans med 
tillsynsnämndens yttrande, till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och domstolen.

Motivering

Tillsynsnämnden bör ges större befogenheter över budgeten och rapporteringen om denna, så 
att det blir möjligt att åstadkomma ett större oberoende i förhållande till kommissionen.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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8. Senast den 15 oktober ska direktören 
förse revisionsrätten med ett svar på dess 
iakttagelser. Direktören ska även sända en 
kopia av sitt svar till styrelsen, 
Europaparlamentet och kommissionen.

8. Senast den 15 oktober ska direktören 
förse revisionsrätten med ett svar på dess 
iakttagelser. Direktören ska även sända en 
kopia av sitt svar till tillsynsnämnden, 
Europaparlamentet och kommissionen.

Motivering

Tillsynsnämnden bör ges större befogenheter över budgeten och rapporteringen om denna, så 
att det blir möjligt att åstadkomma ett större oberoende i förhållande till kommissionen.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska utarbeta myndighetens 
finansiella bestämmelser efter samråd med 
kommissionen. Dessa bestämmelser får 
avvika från kommissionens förordning (EG, 
Euratom) nr 2343/2002 om de särskilda 
behoven för driften av myndigheten kräver 
det och bara om kommissionen samtycker i 
förväg.

Direktören ska utarbeta myndighetens 
finansiella bestämmelser efter samråd med 
tillsynsnämnden och kommissionen. Dessa 
bestämmelser får avvika från 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2343/2002 om de särskilda behoven för 
driften av myndigheten kräver det och bara 
om kommissionen samtycker i förväg.

Motivering

Direktören och tillsynsnämnden bör ges större befogenheter över myndighetens finansiella 
bestämmelser, så att det blir möjligt att åstadkomma ett större oberoende i förhållande till 
kommissionen.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om så krävs ska den information som 
lämnas i enlighet med denna artikel vara 
sekretessbelagd. Artikel 46 ska gälla.

Motivering
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Information måste kunna sekretetessbeläggas.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndighetens personal, däribland 
direktören, chefen för nätsäkerhet och 
tjänstemän som är tillfälligt utlånade av 
medlemsstaterna ska avge en 
åtagandeförklaring och en intresseförklaring 
med angivelse om eventuella direkta eller 
indirekta intressen som kan anses 
undergräva deras oberoende. Dessa 
förklaringar ska vara skriftliga.

Myndighetens personal, däribland 
direktören och tjänstemän som är tillfälligt 
utlånade av medlemsstaterna ska avge en 
åtagandeförklaring och en intresseförklaring 
med angivelse om eventuella direkta eller 
indirekta intressen som kan anses 
undergräva deras oberoende. Dessa 
förklaringar ska vara skriftliga.

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras redan på ett effektivt sätt av Enisa, och funktionen som chef för 
nätsäkerhet bör inte finnas.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ledamöter i myndighetens nämnder
och styrelse, direktören, externa 
sakkunniga och myndighetens personal, 
inbegripet tjänstemän som är tillfälligt 
utlånade från medlemsstaterna, ska, även 
efter det att deras uppdrag upphört, 
omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 287 i 
fördraget.

2. Ledamöter i tillsynsnämnden, 
direktören, externa sakkunniga och 
myndighetens personal, inbegripet 
tjänstemän som är tillfälligt utlånade från 
medlemsstaterna, ska, även efter det att 
deras uppdrag upphört, omfattas av 
tystnadsplikt enligt artikel 287 i fördraget.

Motivering

Styrelsens uppgifter bör upphöra.
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom sex månader från den dag då 
myndigheten faktiskt inleder sin verksamhet 
ska styrelsen anta bestämmelser för 
tillämpning av förordning (EG) 
nr 1049/2001.

2. Inom sex månader från den dag då 
myndigheten faktiskt inleder sin verksamhet 
ska tillsynsnämnden anta bestämmelser för 
tillämpning av förordning (EG) 
nr 1049/2001.

Motivering

Styrelsens uppgifter bör upphöra.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska i samförstånd med 
kommissionen och i enlighet med 
artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 
anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

2. Tillsynsnämnden ska i samförstånd med 
kommissionen och i enlighet med 
artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 
anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

Motivering

Styrelsens uppgifter bör upphöra.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får införa bestämmelser som 
gör det möjligt för nationella experter från 
medlemsstaterna att uppehålla tjänst vid 
myndigheten.

4. Tillsynsnämnden får införa 
bestämmelser som gör det möjligt för 
nationella experter från medlemsstaterna att 
uppehålla tjänst vid myndigheten.
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Motivering

Styrelsens uppgifter bör upphöra.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom fem år efter driftsstarten och därefter 
vart femte år ska kommissionen lägga fram 
en allmän rapport om resultaten av 
myndighetens arbete och förfarandena 
i denna förordning. Denna utvärdering ska 
innefatta de resultat som myndigheten har 
uppnått och dess arbetsmetoder, mot 
bakgrund av dess mål, uppdrag och 
uppgifter enligt denna förordning och i dess 
årliga verksamhetsplaner. I utvärderingen
ska intressenternas synpunkter beaktas, 
såväl på gemenskapsnivå som på nationell 
nivå. Rapporten och eventuella 
sammanhängande förslag ska överlämnas 
till Europaparlamentet och rådet.

Inom tre år efter driftsstarten ska 
kommissionen lägga fram en allmän rapport 
om resultaten av myndighetens arbete och 
förfarandena i denna förordning. Denna 
utvärdering ska innefatta de resultat som 
myndigheten har uppnått och dess 
arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, 
uppdrag och uppgifter enligt denna 
förordning och i dess årliga 
verksamhetsplaner. I utvärderingen ska 
intressenternas synpunkter beaktas, såväl på 
gemenskapsnivå som på nationell nivå. 
Rapporten och eventuella sammanhängande 
förslag ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Denna förordning ska löpa ut fem år efter 
dess ikraftträdande om inte 
kommissionen föreslår att den ska 
fortsätta att gälla i ytterligare fem år i 
avvaktan på en översyn på grundval av 
den utvärdering som avses i första stycket 
och de framsteg som har gjorts med 
inrättandet av en inre marknad för 
elektroniska kommunikationer.

Motivering

Det här är ett teknikområde där utvecklingen sker snabbt och som bör kontrolleras mer än en 
gång under varje valperiod. Dessutom måste utvecklingen när det gäller Enisas 
ansvarsområde och förlängda mandat beaktas om den förnyade bedömningen av 
tillsynsreglerna för säkerhetsfrågor verkligen ska kunna justeras. Om de vidtagna åtgärderna 
inte skulle leda till inrättandet av en inre marknad för elektroniska kommunikationer måste 
det finnas utrymme för de europeiska tillsynsmyndigheterna att fortsätta sitt arbete.
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Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår

Övergångsbestämmelser

1. Myndigheten ska den 14 mars 2011 
överta ansvaret för all verksamhet som 
utförts av den europeiska byrån för nät- 
och informationssäkerhet före detta 
datum och som omfattas av denna 
förordning.

2. Ägarintresset för eventuell lös egendom 
som innehas av den europeiska byrån för 
nät- och informationssäkerhet vid det 
datum som nämns i punkt 1 ovan ska 
överföras till myndigheten detta datum.

Motivering

Säkerhetsfrågor hanteras redan på ett effektivt sätt av Enisa och bör inte falla under 
myndighetens behörighetsområde.
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