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KORT BEGRUNDELSE

Forslag fra Kommissionen

Baggrunden

Kommissionen foreslår, at der oprettes en ny uafhængig myndighed for markedet for
elektronisk kommunikation, der skal arbejde tæt sammen med de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen. Ifølge forslaget skal den nye myndighed have et 
repræsentantskab bestående af cheferne for de nationale tilsynsmyndigheder i samtlige EU-
lande og erstatte De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe.

Kommissionen foreslår, at det nye agentur skal yde ekspertrådgivning til Kommissionen, især
med henblik på forberedelse af reguleringsmæssige beslutninger og fremme det indre marked 
ved at sikre bedre konsekvens i anvendelsen af EU-reglerne, og at det skal fungere som et 
ekspertisecenter for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester på EU-plan.

Det er desuden hensigten, at den nye myndighed skal overtage de funktioner, der i øjeblikket 
varetages af Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), hvorved 
man får løst mange af de problemer, der er konstateret i relation til ENISA.

Den nye myndigheds hovedopgaver 

Myndigheden skal på europæisk plan supplere (og ikke overlappe, som Kommissionen 
understreger det) de regulerende funktioner, som de nationale myndigheder varetager på 
nationalt plan, ved at: 

 opstille rammerne for samarbejdet mellem de nationale myndigheder
 varetage den overordnede regulering af markedsafgrænsning, markedsanalyse og 

indførelse af afhjælpende foranstaltninger
 afgrænse tværnationale markeder
 yde rådgivning om harmonisering af radiofrekvenser
 træffe beslutninger om nummereringsforvaltning og yde rådgivning om 

nummerportabilitet
 have ansvar for net- og informationssikkerhed
 have generelle informations- og rådgivningsfunktioner.

Finansielle indvirkninger

For hele perioden 2010-2013 vil omkostningerne til den nye myndighed for elektronisk 
kommunikation som foreslået af Kommissionen udgøre 88,3 mio. euro, hvoraf 34 mio. euro 
vil være driftsudgifter og 54,3 mio. euro administrationsudgifter (39,2 mio. euro til 
personaleressourcer og 15,1 mio. til andre administrative udgifter).

Det årlige budget vurderes at beløbe sig til 10 mio. euro det første år og at stige til 28 mio. 
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euro fra år 3 og frem. Ud over Kommissionens bidrag kan myndigheden opkræve afgifter og 
gebyrer for visse tjenester. Indtægter, som myndigheden modtager for leverede tjenester, skal 
efter planen bidrage til at finansiere dens aktiviteter.

Det vurderes, at myndigheden vil få en fast medarbejderstab på 134 ansatte, når den er 
endeligt gennemført. Hvilket indebærer overtagelse af ENISA's opgaver og ressourcer i 2011.

Over for disse udgifter bør der, som Kommissionen bemærker, sættes de besparelser, der 
opnås ved at indarbejde ENISA i den foreslåede myndighed. ENISA's nuværende årsbudget 
beløber sig til ca. 8 mio. euro. Trods de forventede besparelser som følge af nedlægningen af 
ENISA bemærker Kommissionen allerede i finansieringsoversigten, at det aktuelle forslag til 
det nye agentur vil medføre en omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de 
finansielle overslag.

Vurdering

Ud fra et budgetmæssigt synspunkt anbefaler ordføreren at gøre indsigelse mod 
iværksættelsen af den nye Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation på baggrund af usikkerhed vedrørende dens finansiering. Hun er nået 
frem til denne konklusion af følgende årsager:

1) Den nye Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation skal 
finansieres under underudgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-
2013, hvor marginerne er blevet særlig begrænsede. I dette udgiftsområde var der allerede 
behov for omprogrammering for at nå frem til en aftale om finansiering af Galileo. De deraf 
følgende marginer på underudgiftsområde 1a for 2008 var derfor lig nul. Og i sit forslag 
anfører Kommissionen netop i finansieringsoversigten, at iværksættelsen af agenturet for 
elektronisk kommunikation vil kræve omprogrammering i underudgiftsområde 1a.

Der er imidlertid ikke givet yderligere oplysninger om dette arbejde. Finansieringen af det nye 
agentur for elektronisk kommunikation er hverken omtalt i Kommissionens seneste finansielle 
programmering af 31. januar 2008 eller i tabellerne, der er vedhæftet som bilag til APS 
(Kommissionens årlige politikstrategi) for 2009, hvor det blot fremgår, at agenturet, der skal 
oprettes i 2010, "vil blive finansieret dels gennem omfordeling inden for det 
informationssamfundspolitiske område og dels gennem en stigning på 37,5 mio. euro for 
perioden 2009-2013." Kommissionen har indtil videre ikke været i stand til at præcisere, 
hvordan dette helt konkret vil blive gjort.

Hvis finansieringen af agenturet allerede kræver omprogrammering, vil enhver ny prioritet i 
fremtiden blive endnu vanskeligere - eller måske endog umulig - at finansiere inden for de 
nuværende marginer. Ordføreren betragter dette som uacceptabelt (se ændringsforslag 1).

2) I denne forbindelse bør det endnu en gang påpeges, at agenturer som f.eks. det nye agentur, 
der her foreslås, også løser administrative opgaver. Muligheden for at finansiere sådanne 
organer under udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme bør overvejes grundigt, idet 
dette har den yderligere fordel, at marginerne ikke er så stramme som i de øvrige 
operationelle udgiftsområder (se ændringsforslag 2).



AD\725661DA.doc 5/7 PE405.749v02-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. mener, at referencebeløbet, som er 
angivet i det lovgivningsmæssige forslag, 
ikke er foreneligt med loftet for 
underudgiftsområde 1a i den aktuelle 
flerårige finansielle ramme for perioden 
2007-2013, uden at finansieringen af 
andre prioriteter sættes på spil; 
bemærker, at Kommissionen har erklæret, 
at den vil finansiere den nye Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation under 
underudgiftsområde 1a, dels gennem 
omfordeling og dels gennem en stigning 
for perioden 2009-2013; påpeger
imidlertid, at budgetmyndigheden endnu 
ikke har modtaget oplysninger vedrørende 
detaljerne for denne opgave, og at det 
derfor stadig er uklart, hvilke 
programmer og prioriteringer der vil blive 
påvirket, og hvilke konsekvenser dette vil 
få i løbet af den finansielle periode, og om 
der stadig vil være en tilstrækkelig 
margen i underudgiftsområde 1a;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. påpeger, at den foreslåede Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
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Kommunikation også vil udføre 
administrative opgaver og bistå 
Kommissionen; mener derfor, at alle 
muligheder inden for den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2007-
2013, herunder udgiftsområde 5, hvor der 
tilsyneladende stadig er tilstrækkelige 
margener, bør undersøges med henblik på 
finansieringen af den nye myndighed;  

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1c. understreger, at bestemmelserne i 
punkt 47 i den interinstitutionelle aftale 
(IIA) af 17. maj 2006 vil finde anvendelse 
i forbindelse med iværksættelsen af Den 
Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation; 
understreger, at Europa-Parlamentet, 
såfremt den lovgivende myndighed 
beslutter sig for iværksættelsen af et 
sådant agentur, vil indlede forhandlinger 
med den anden af budgetmyndighedens to 
parter for i tide at nå til enighed om en 
aftale vedrørende finansiering af dette 
agentur i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i IIA;
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