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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Bakgrund

Kommissionen föreslår en ny oberoende myndighet för marknaden för elektronisk 
kommunikation som ska arbeta i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen. Enligt förslaget kommer den nya myndigheten att ha en tillsynsnämnd som 
omfattar cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna i alla EU:s medlemsstater och den 
kommer att ersätta Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter.

Kommissionen föreslår att den nya myndigheten ska ge sakkunnig rådgivning till 
kommissionen, i synnerhet när det gäller att utarbeta tillsynsbeslut och att främja den inre 
marknaden genom en mer konsekvent tillämpning av EU-reglerna, och den kommer att 
fungera som ett expertcentrum för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på EU-nivå.

Den nya myndigheten skulle också ta över funktionerna för Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), vilket skulle lösa många av de problem som har funnits i 
samband med Enisas verksamhet.

Den nya myndighetens viktigaste uppgifter

Myndigheten skulle på EU-nivå komplettera (kommissionen poängterar att den inte skulle 
dubblera) de regleringsuppgifter som regleringsmyndigheterna utför på nationell nivå genom 
följande insatser: 

 Inrättandet av en plattform för samarbetet mellan nationella regleringsmyndigheter
 Tillsynsverksamhet avseende marknadsdefinition, marknadsanalys och genomförande 

av stödåtgärder
 Definition av nationsövergripande marknader
 Rådgivning om harmonisering av radiofrekvenser
 Beslutsrätt i fråga om nummerförvaltning och råd om nummerportabilitet
 Nät- och informationssäkerhet
 Allmän information och rådgivning

Budgetkonsekvenser

Kostnaden för den nya telekommunikationsmyndigheten kommer att för hela 
perioden 2010−2013 uppgå till 88,3 miljoner euro, varav 34 miljoner euro kommer att vara 
driftskostnader och 54,3 miljoner euro administrativa kostnader (39,2 miljoner euro för 
personalen och 15,1 miljoner euro för övriga administrativa kostnader).

Den årliga budgeten uppskattas till 10 miljoner euro under första året, och ökar till 
28 miljoner euro från och med tredje året. Utöver gemenskapens anslag kan myndigheten ta ut 



PE405.749v02-00 4/7 AD\725661SV.doc

SV

avgifter för vissa tjänster. Myndighetens inkomst av tjänster är avsedda bidra till att finansiera 
dess verksamhet.

Uppskattningsvis kommer myndigheten, när den är helt etablerad, att ha utvidgats till en 
personalstyrka på 134 fast anställda personer. Detta omfattar övertagandet av Enisas uppgifter 
och resurser år 2011.

Kommissionen påpekar att mot dessa kostnader kan ställas de besparingar som görs genom 
införlivandet av Enisa i den föreslagna myndigheten. Enisas årliga budget ligger nu på 
ungefär 8 miljoner euro. Trots dessa väntade besparingar till följd av nedläggningen av Enisa 
anger kommissionen redan i finansieringsöversikten att det aktuella förslaget till en ny 
myndighet kommer att innebära omfördelningar under den berörda rubriken i budgetplanen.

Utvärdering

Ur budgetsynpunkt rekommenderar föredraganden att man ska motsätta sig att det 
inrättas en ny myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation eftersom det 
råder osäkerhet när det gäller dess finansiering. Hon har kommit till den slutsatsen av 
följande anledningar:

1) Den nya myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation måste finansieras 
under underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen 2007–2013 där marginalerna blivit ytterst 
begränsade. Under denna rubrik har redan en del omfördelningar varit nödvändiga för att nå 
en överenskommelse om finansieringen av Galileo. Den återstående marginalen under 
underrubrik 1a för 2008 blev därmed 0. Kommissionen hade faktiskt redan i 
finansieringsöversikten för förslaget angivit att inrättandet av myndigheten för 
telekommunikation kräver att det görs en omfördelning inom underrubrik 1a.

Men inga ytterligare uppgifter om detta har presenterats. Finansieringen av den nya 
myndigheten för telekommunikation finns inte med vare sig i kommissionens senaste 
ekonomiska planering av den 31 januari 2008 eller i de tabeller som bifogas den årliga 
politiska strategin för 2009, i vilken det bara står att myndigheten, som ska inrättas år 2010, 
”kommer att finansieras dels via omfördelning av anslagen inom politikområdet 
informationssamhället och dels genom en ökning med 37,5 miljoner euro för 
perioden 2009−2013”. Kommissionen har hittills inte kunnat ange exakt hur detta kommer att 
ske.

Om redan finansieringen av myndigheten kräver en omfördelning kommer det att bli ännu 
svårare, om inte rent av omöjligt, att finansiera prioriteter som uppstår i framtiden inom de 
nuvarande marginalerna.  Detta anser föredraganden vara oacceptabelt (se ändringsförslag 1).

2) I detta sammanhang måste det påpekas ännu en gång att organ, som den nya myndighet 
som föreslås här, även utför administrativa uppgifter. Man bör alltså därför allvarligt överväga 
möjligheten att finansiera sådana organ under rubrik 5 i den fleråriga budgetramen, vilket 
dessutom har den fördelen att marginalerna där inte är lika begränsade som för de andra 
rubrikerna, vilka täcker driftsutgifter (se ändringsförslag 2).
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott förkasta det föreliggande förslaget från kommissionen p.g.a. osäkerheten avseende 
dess finansiering, och att infoga följande ändringsförslag i sitt förslag till 
lagstiftningsresolution:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att det 
referensbelopp som anges i förslaget till 
förordning inte är förenligt med taket för 
underrubrik 1a i den gällande fleråriga 
budgetramen 2007–2013 utan att äventyra 
finansieringen av andra prioriteringar.
Parlamentet konstaterar emellertid att 
kommissionen har meddelat att man avser 
att finansiera den nya myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation under underpunkt 1a dels 
genom en omfördelning och dels genom 
en ökning för perioden 2009−2013. 
Parlamentet påpekar dock att 
budgetmyndigheten ännu inte har fått 
några detaljerade uppgifter om denna 
åtgärd, så att det i dagsläget fortfarande 
är oklart vilka program eller 
prioriteringar som berörs och vilka 
konsekvenserna blir av detta under 
finansieringsperioden samt huruvida en 
tillräcklig marginal därefter kommer att 
återstå i underrubrik 1a.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påpekar att den 
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föreslagna europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation även kommer att utföra 
administrativa uppgifter och bistå 
kommissionen. Därför anser parlamentet 
att alla möjligheter i den fleråriga 
budgetramen 2007–2013, inklusive 
rubrik 5 där det fortfarande verkas finnas 
tillräckliga marginaler, bör utforskas för 
att finansiera den nya myndigheten.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet betonar att 
bestämmelserna i punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 ska tillämpas för att inrätta 
den europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation. Om den lagstiftande 
myndigheten skulle besluta att inrätta en 
sådan myndighet, kommer parlamentet att 
inleda förhandlingar med 
budgetmyndighetens andra gren i syfte att 
i god tid nå en uppgörelse om 
finansieringen av denna myndighet, i 
linje med de relevanta bestämmelserna i 
det interinstitutionella avtalet.
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