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Ændringsforslag 76
Sharon Bowles

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. Organet for De Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for 
Telekommunikation (Body of European 
Regulators in Telecom (BERT)) oprettes 
som myndighed med de i denne forordning 
fastsatte ansvarsområder.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at oprette en markedsmyndighed, og den bør erstattes med et rådgivende 
udvalg, der er omfattet af EU-lovgivningen. EF-Domstolens dom (Store Afdeling) af 2. maj 
2006, sag C-217/04, Det Forenede Kongerige mod Parlamentet og Rådet, indikerer, at artikel 
95 kan anvendes som grundlag for oprettelsen af et fællesskabsorgan.

Ændringsforslag 77
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) yde rådgivning og bistand til 
Kommissionen og kompetente organer 
udpeget af en medlemsstat i alle 
spørgsmål vedrørende net- og 
informationssikkerhed, der hører under 
dens kompetenceområde

udgår

Or. en
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Begrundelse

Myndigheden bør ikke have sikkerhedsbeføjelser, der allerede varetages effektivt af Det 
Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

Ændringsforslag 78
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) analyser af specifikke nationale 
markeder, som omhandlet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

e) analyser af specifikke nationale 
markeder, som omhandlet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
udført i samarbejde med de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder

Or. en

Begrundelse

Markedsanalyser kan udføres mest effektivt af de nationale tilsynsmyndigheder, så 
samarbejde er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 79
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis myndigheden får en anmodning fra 
Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 
7, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
om at analysere et bestemt relevant marked 
i en medlemsstat, afgiver den en udtalelse 
og giver Kommissionen de nødvendige 
oplysninger, herunder resultaterne af den 
offentlige høring og markedsanalysen. 
Finder myndigheden, at konkurrencen på 
det pågældende marked ikke er effektiv, 

1. Hvis myndigheden får en anmodning fra 
Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 
7, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
om at analysere et bestemt relevant marked 
i en medlemsstat, udfører den en 
markedsanalyse i samarbejde med den 
relevante nationale tilsynsmyndighed. De
afgiver en fælles udtalelse, der i sidste 
ende gennemses af myndigheden, og giver 
Kommissionen de nødvendige oplysninger, 
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skal dens udtalelse omfatte et udkast til 
foranstaltning, udarbejdet efter afholdelse 
af en offentlig høring, med angivelse af 
den eller de virksomheder, den anser for at 
have en stærk position på det pågældende 
marked, og de relevante forpligtelser, 
virksomheden eller virksomhederne bør 
pålægges.

herunder resultaterne af den offentlige 
høring og markedsanalysen. Finder 
myndigheden og den nationale 
tilsynsmyndighed, at konkurrencen på det 
pågældende marked ikke er effektiv, skal 
deres udtalelse omfatte et udkast til 
foranstaltning, udarbejdet efter afholdelse 
af en offentlig høring, med angivelse af 
den eller de virksomheder, den anser for at 
have en stærk position på det pågældende 
marked, og de relevante forpligtelser, 
virksomheden eller virksomhederne bør 
pålægges.

2. Myndigheden kan i givet fald høre 
relevante nationale 
konkurrencemyndigheder, før den afgiver 
udtalelse til Kommissionen.

2. Myndigheden kan i givet fald høre 
relevante nationale 
konkurrencemyndigheder, før den afgiver 
udtalelse til Kommissionen.

3. Myndigheden giver på anmodning 
Kommissionen alle disponible oplysninger 
med henblik på udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede opgaver.

3. Myndigheden og den nationale 
tilsynsmyndighed giver på anmodning 
Kommissionen alle disponible oplysninger 
med henblik på udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede opgaver.

Or. en

Begrundelse

Markedsanalyser kan udføres mest effektivt med direkte deltagelse af de nationale 
tilsynsmyndigheder.  Myndigheden bør have tilsyn med analysen og være ansvarlig for 
anbefalingerne deri. 

Ændringsforslag 80
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden yder på anmodning 
rådgivning til Kommissionen, 
gennemfører undersøgelser og foretager 
vurderinger om især tekniske og 
økonomiske aspekter ved brugen af
radiofrekvenser til elektronisk 

1. Myndigheden yder på anmodning 
rådgivning til Kommissionen og i givet 
fald til Frekvenspolitikgruppen i 
forbindelse med spørgsmål inden for 
myndighedens ansvarsområde, der 
påvirker eller påvirkes af brugen af 
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kommunikation i Fællesskabet. radiofrekvenser til elektronisk 
kommunikation i Fællesskabet. 
Myndigheden arbejder i relevant omfang 
tæt sammen med Frekvenspolitikgruppen.

Or. en

Begrundelse

Frekvenspolitikgruppen bør bevare kompetencen over frekvenser, men myndigheden bør i 
relevant omfang samarbejde og stille bistand til rådighed.

Ændringsforslag 81
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden yder på anmodning
rådgivning til Kommissionen vedrørende 
fastsættelse af fælles politiske 
målsætninger, som omhandlet i artikel 6, 
stk. 3, i beslutning 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen), når de hører 
under sektoren for elektronisk 
kommunikation.

3. Kommissionen kan anmode 
myndigheden om at yde rådgivning til
Frekvenspolitikgruppen vedrørende 
fastsættelse af fælles politiske 
målsætninger, som omhandlet i artikel 6, 
stk. 3, i beslutning 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen), når de hører 
under sektoren for elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Begrundelse

Frekvenspolitikgruppen bør bevare kompetencen over frekvenser, men myndigheden bør i 
relevant omfang samarbejde og stille bistand til rådighed.
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Ændringsforslag 82
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden fremmer under 
hensyntagen til Fællesskabets politik for 
elektronisk kommunikation udveksling af 
information både mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne, 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen om situationen og 
udviklingen vedrørende elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester, 
herunder net- og informationssikkerhed.

1. Myndigheden fremmer under 
hensyntagen til Fællesskabets politik for 
elektronisk kommunikation udveksling af 
information både mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne, 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen om situationen og 
udviklingen vedrørende elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have sikkerhedsbeføjelser, der allerede varetages effektivt af Det 
Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

Ændringsforslag 83
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndighedens indtægter udgøres af: 1. Myndighedens har følgende indtægter:

a) gebyrer for de af myndigheden leverede 
tjenesteydelser

a) en tredjedel af dens årlige midler 
betales direkte i form af 
fællesskabstilskud under det relevante 
udgiftsområde på Fællesskabets budget 
som fastsat af budgetmyndigheden i 
overensstemmelse med punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 6. maj 2006

b) en andel af afgifter for 
brugsrettigheder betalt af ansøgere i 

b) to tredjedele af dens årlige indtægter er 
et direkte bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne 
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henhold til artikel 17 sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder 
er forsynet med passende økonomiske og 
menneskelige ressourcer til at varetage de 
opgaver, BERT pålægger dem, hvilket 
også sikrer sidstnævnte tilstrækkelig 
finansiering. Medlemsstaterne 
specificerer den budgetpost, som de 
nationale tilsynsmyndigheder 
efterfølgende skal anvende til at overføre 
midler til BERT fra deres årlige 
budgetter. Budgetterne offentliggøres.

c) et tilskud fra Fællesskabet opført på De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (Kommissionens sektion)
d) eventuelle testamentariske gaver, 
donationer eller andre tilskud, som 
omhandlet i artikel 26, stk. 7,
e) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have beføjelser til at opkræve gebyrer. Myndigheden bør i 
altovervejende grad finansieres af medlemsstaterne for at sikre reel uafhængighed af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 84
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem år efter, at myndigheden har 
påbegyndt sin virksomhed og derefter hvert 
femte år offentliggør Kommissionen en 
generel rapport om de erfaringer, der er 
indhøstet fra myndighedens virksomhed og 
de i denne forordning fastsatte procedurer. 
Evalueringen omfatter myndighedens 

Senest tre år efter, at myndigheden har 
påbegyndt sin virksomhed og derefter hvert 
tredje år offentliggør Kommissionen en 
generel rapport om de erfaringer, der er 
indhøstet fra myndighedens virksomhed og 
de i denne forordning fastsatte procedurer. 
Evalueringen omfatter myndighedens 
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resultater og arbejdsmetoder sammenholdt 
med dens mål, mandat og opgaver, således 
som de er defineret i denne forordning og i 
myndighedens årlige arbejdsprogrammer. 
Ved evalueringen tages der hensyn til 
synspunkter hos interesserede parter både 
på fællesskabsplan og nationalt plan. 
Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-Parlamentet 
og Rådet.

resultater og arbejdsmetoder sammenholdt 
med dens mål, mandat og opgaver, således 
som de er defineret i denne forordning og i 
myndighedens årlige arbejdsprogrammer. 
Ved evalueringen tages der hensyn til 
synspunkter hos interesserede parter både 
på fællesskabsplan og nationalt plan. 
Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
Rådet vurderer hvert sjette år under 
behørig hensyntagen til de generelle 
rapporter, hvorvidt myndigheden har 
opfyldt sine målsætninger for 
reguleringsmæssig konvergens, og om 
markedet kan fungere uden dens 
reguleringsmæssige tilsyn.  Såfremt der 
kan opnås enighed, ophører myndigheden 
enten med at eksistere eller gives endnu et 
seksårigt mandat.

Or. en

Begrundelse

Det drejer sig her om et område inden for teknologien, hvor udviklingen går hurtigt, og det er 
derfor hensigtsmæssigt at foretage en evaluering mere end én gang pr. mandat. Det er 
hensigtsmæssigt at gøre fornyelsen af myndighedens mandat afhængig af vurderingerne i de 
generelle rapporter, hvori dens resultater evalueres. 
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