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KORT BEGRUNDELSE

For at fremme udviklingen af et effektivt indre marked for telekommunikation i EU foreslår 
Kommissionen, at der oprettes en ny uafhængig myndighed, der skal arbejde tæt sammen med 
de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen. Den nye myndighed, som skal stå til 
ansvar over for Europa-Parlamentet, skal have et repræsentantskab bestående af cheferne for 
de nationale tilsynsmyndigheder i samtlige EU-lande.

Den nye myndighed skal yde ekspertrådgivning til Kommissionen, sikre bedre sammenhæng 
og konsekvens i anvendelsen af EU-reglerne og skal desuden fungere som 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.

Det foreslås i artikel 38, stk. 10, at Europa-Parlamentet giver decharge.

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 forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det gør det nødvendigt at oprette et 
nyt fællesskabsorgan, Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation (i det følgende benævnt 
"myndigheden"). Myndigheden vil kunne 
bidrage effektivt til at fremme den fulde 
gennemførelse af det indre marked gennem 
sin bistand til Kommissionen og de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den skal 
fungere som referencepunkt og vil kunne 
skabe den fornødne tillid på grund af sin 
uafhængighed, kvaliteten af sin rådgivning 
og den information, den formidler, 
åbenheden i sine procedurer og metoder og 
den omhu, hvormed den udfører sine 
opgaver.

(12) Det gør det nødvendigt at oprette et 
nyt fællesskabsorgan baseret på en udvidet 
version af De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) (i det 
følgende benævnt "myndigheden"). 
Myndigheden vil kunne bidrage effektivt 
til at fremme den fulde gennemførelse af 
det indre marked gennem sin bistand til 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den skal fungere som 
referencepunkt og vil kunne skabe den 
fornødne tillid på grund af sin 
uafhængighed, kvaliteten af sin rådgivning 
og den information, den formidler, 
åbenheden i sine procedurer og metoder og 
den omhu, hvormed den udfører sine 
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opgaver.

Begrundelse

Det er unødvendigt at oprette et nyt agentur. I stedet bør der oprettes en udvidet version af De 
Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe, som er forankret i EU-lovgivning. Det fremgår af 
EF-Domstolens (Store Afdeling) dom af 2. maj 2006 i sag C-217/04, Det Forenede Kongerige 
mod Parlamentet og Rådet, at artikel 95 kan anvendes som grundlag for oprettelse af et 
fællesskabsorgan. Dette er mere end nok begrundelse for at give ERG flere beføjelser ved at 
gøre den til en juridisk person og dermed gøre den uafhængig.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Myndigheden bør fungere som 
ekspertisecenter på europæisk plan i 
spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed og give vejledning 
og råd til Europa-Parlamentet, 
Kommissionen eller kompetente organer 
udpeget af medlemsstaterne. 
Kommunikationsnets og 
informationssystemers sikkerhed og 
modstandsdygtighed er fortsat af største 
betydning for samfundet og et centralt 
element i EU-regelsættet for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. Der er 
risiko for, at det indre marked ikke kan 
fungere efter hensigten, hvis de 
sikkerhedsrelaterede bestemmelser i 
rammedirektivet og særdirektiverne ikke 
anvendes ensartet. Myndighedens
mulighed for at yde teknisk rådgivning på 
anmodning af Kommissionen og 
medlemsstaterne vil kunne fremme en 
mere konsekvent anvendelse af disse 
direktiver på nationalt plan.

(24) Et udvidet ENISA bør fungere som 
ekspertisecenter på europæisk plan i 
spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed og give vejledning 
og råd til Europa-Parlamentet, 
Kommissionen eller kompetente organer 
udpeget af medlemsstaterne. 
Kommunikationsnets og 
informationssystemers sikkerhed og 
modstandsdygtighed er fortsat af største 
betydning for samfundet og et centralt 
element i EU-regelsættet for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. Der er 
risiko for, at det indre marked ikke kan 
fungere efter hensigten, hvis de 
sikkerhedsrelaterede bestemmelser i 
rammedirektivet og særdirektiverne ikke 
anvendes ensartet. ENISA, som har et 
udvidet mandat og er integreret i både 
Generaldirektoratet for 
Informationssamfundet og Medier og 
Generaldirektoratet for Retlige 
Anliggender, Frihed og Sikkerhed, vil 
med sin holdning og mulighed for at yde 
teknisk rådgivning på anmodning af 
Kommissionen og medlemsstaterne kunne 
fremme en mere konsekvent anvendelse af 
disse direktiver på nationalt plan.
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Begrundelse

ENISA's mandat udløber i 2009, og medmindre et andet organ overtager dets nuværende 
opgaver, kan europæisk netværks- og informationssikkerhed ikke overvåges og behandles 
ordentligt. Endvidere er der ved at blive udført en anden evaluering af ENISA. Inden der 
træffes endelig beslutning om ENISA's fremtid, bør man derfor afvente resultaterne af denne 
evaluering.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes en europæisk myndighed 
for markedet for elektronisk 
kommunikation med de i denne forordning 
fastsatte ansvarsområder.

1. Der oprettes en udvidet ERG som 
myndigheden med de i denne forordning 
fastsatte ansvarsområder.

Begrundelse

Det er unødvendigt at oprette et nyt agentur. I stedet bør der oprettes et udvidet ERG, som er 
forankret i EU-lovgivning. Det fremgår af EF-Domstolens (Store Afdeling) dom af 2. maj 
2006 i sag C-217/04, Det Forenede Kongerige mod Parlamentet og Rådet, at artikel 95 kan 
anvendes som grundlag for oprettelse af et fællesskabsorgan. Dette er mere end nok 
begrundelse for at give ERG flere beføjelser ved at gøre den til en juridisk person og dermed 
gøre den uafhængig.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direktøren udarbejder en årlig 
aktivitetsrapport til myndigheden sammen 
med en revisionserklæring. Disse 
dokumenter skal offentliggøres.

Begrundelse

Efter de gældende regler er det op til hver enkelt agenturs direktør at beslutte, om der skal 
udarbejdes en aktivitetsrapport og en revisionserklæring. Det følger, at nogen gør dette, mens 
andre ikke gør det. For at sikre konsekvens vil det være at foretrække, at alle direktører gør 
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dette.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Interne kontrolsystemer

Kommissionen interne revisor er 
ansvarlig for at revidere myndighedens 
interne kontrolsystemer.

Begrundelse

Ansvaret for revisionen skal præciseres.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De for myndigheden gældende finansielle 
bestemmelser udarbejdes af bestyrelsen 
efter samråd med Kommissionen. Disse 
bestemmelser kan kun afvige fra 
Kommissionens forordning (EF, Euratom) 
nr. 2343/2002, hvis specifikke 
operationelle behov i forbindelse med 
myndighedens virksomhed gør det 
nødvendigt, og kun med Kommissionens 
forudgående samtykke.

De for myndigheden gældende finansielle 
bestemmelser udarbejdes af bestyrelsen 
efter samråd med Kommissionen. Disse 
bestemmelser kan kun afvige fra 
Kommissionens forordning (EF, Euratom) 
nr. 2343/2002, hvis specifikke 
operationelle behov i forbindelse med 
myndighedens virksomhed gør det 
nødvendigt, og med Kommissionens 
forudgående samtykke.

Begrundelse

Terminologien skal harmoniseres med de nye forslag om fællesforetagender.
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