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KORTFATTAD MOTIVERING

För att främja utvecklingen av en effektiv inre marknad för telekommunikation i EU föreslår 
kommissionen en ny oberoende myndighet som ska bedriva ett nära samarbete med nationella 
tillsynsmyndigheter och kommissionen. I den nya myndigheten, som ska vara 
redovisningsskyldig inför Europaparlamentet, ska en tillsynsnämnd ingå bestående av 
cheferna för samtliga medlemsstaters nationella tillsynsmyndigheter.

Den nya myndigheten ska ge sakkunnig rådgivning till kommissionen, arbeta för ökad 
samstämmighet i tillämpningen av EU-regler och vara ett kompetenscentrum för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster på EU-nivå. Den nya myndigheten skulle 
också ta över funktioner från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa), 
vilket skulle lösa många av de problem som har funnits i samband med driften av Enisa. 

Europaparlamentet ska enligt artikel 38.10 i förslaget bevilja ansvarsfrihet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 gemenskapsorgan, som bygger 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 
det ger och den information det sprider, 
öppenheten hos sina förfaranden och 
arbetssätt och sin skicklighet vid utförandet 
av sina uppgifter.
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Motivering

Det är onödigt att bilda ett nytt gemenskapsorgan. I stället bör man inrätta en förstärkt 
europeisk grupp av regleringsmyndigheter som omfattas av gemenskapslagstiftningen. Enligt 
domstolens dom (stora avdelningen) den 2 maj 2006 i mål C-217/04, Förenade kungariket 
mot parlamentet och rådet, kan artikel 95 användas som grundval för att inrätta ett 
gemenskapsorgan. Detta ger fullt tillräckliga grunder för att ge ERG ökade befogenheter 
genom att ERG görs till en juridisk person och därmed blir oberoende.

Ändringsförslag 2

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. Åsikten hos Enisa med ett utökat 
mandat och integrerat i både 
generaldirektoratet för 
informationssamhället och medier och 
generaldirektoratet för rättvisa, frihet och 
säkerhet, 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 
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hanteras på lämpligt sätt. En andra utvärdering av Enisa pågår för övrigt för närvarande. 
Man bör därför invänta resultatet av utvärderingen innan man fattar ett slutgiltigt beslut om 
Enisas framtid.

Ändringsförslag 3

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 bilda ett nytt gemenskapsorgan. I stället bör man inrätta ett organ såsom 
en förstärkt europeisk grupp av regleringsmyndigheter som omfattas av EU-lagstiftningen. 
Enligt domstolens dom (stora avdelningen) den 2 maj 2006 i mål C-217/04, Förenade 
kungariket mot parlamentet och rådet, kan artikel 95 användas som grundval för att inrätta 
ett gemenskapsorgan. Detta ger fullt tillräckliga grunder för att ge ERG ökade befogenheter 
genom att ERG görs till en juridisk person och därmed blir oberoende.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Direktören ska utarbeta en årsrapport 
om myndighetens verksamhet, 
tillsammans med en revisionsförklaring. 
Dessa handlingar ska offentliggöras.

Motivering

Enligt gällande regler kan varje direktör för en byrå besluta om en verksamhetsberättelse och 
revisionsförklaring ska utarbetas. Somliga gör det och andra gör det inte. I konsekvensens 
namn bör alla direktörer utarbeta årsrapporter om verksamheten och revisionsförklaringar. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Internt kontrollsystem

Kommissionens internrevisor ska ansvara 
för att utföra revision av myndighetens
interna kontrollsystem.

Motivering

För att klargöra vem som har ansvar för revision.

Ändringsförslag 6

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.

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

Motivering

För harmonisering med texten i andra förslag till gemensamma företag på senare tid.
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