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Ändringsförslag 76
Sharon Bowles

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. Ett organ för europeiska 
tillsynsmyndigheter inom 
telekommunikation (BERT) ska inrättas 
som en myndighet med de ansvarsområden 
som fastställs i denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är onödigt att skapa en myndighet för marknaden. Denna bör i stället ersättas av en 
rådgivande kommitté 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.

Ändringsförslag 77
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ge råd och stöd till kommissionen eller
något annat behörigt organ utsett av en 
medlemsstat i fråga om nät- och 
informationssäkerhetsfrågor som faller 
inom myndighetens område.

utgår

Or. en

Motivering

Myndigheten bör inte ha säkerhetsbefogenheter som redan hanteras effektivt av den 
europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa).
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Ändringsförslag 78
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Analys av specifika nationella 
marknader i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

(e) Analyser av specifika nationella 
marknader i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), vilka 
utförs i samarbete med berörda nationella 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Marknadsanalyser kan på ett mycket effektivt sätt utföras av de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Det är därför angeläget att samarbeta med dessa myndigheter.

Ändringsförslag 79
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om myndigheten får en begäran från 
kommissionen enligt artikel 16.7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) att 
analysera en viss relevant marknad i en 
medlemsstat ska den avge ett yttrande och 
förse kommissionen med den information 
som krävs, samt resultaten från det 
offentliga samrådet och marknadsanalysen.
Om myndigheten finner att konkurrensen 
på marknaden inte fungerar väl ska det i 
yttrandet, efter ett offentligt samråd, 
införlivas ett åtgärdsförslag där de företag 
anges som den anser har betydande 
inflytande på den marknaden och vilka 

1. Om myndigheten får en begäran från 
kommissionen enligt artikel 16.7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) att 
analysera en viss relevant marknad i en 
medlemsstat ska den utföra en 
marknadsanalys i samarbete med den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten. 
De ska avge ett gemensamt yttrande, som i 
sista hand kontrolleras av myndigheten, 
och förse kommissionen med den 
information som krävs, samt resultaten från 
det offentliga samrådet och 
marknadsanalysen. Om myndigheten och 
den nationella tillsynsmyndigheten finner 
att konkurrensen på marknaden inte 
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åtgärder som är lämpliga att vidta. fungerar väl ska det i yttrandet, efter ett 
offentligt samråd, införlivas ett 
åtgärdsförslag där de företag anges som de
anser har betydande inflytande på den 
marknaden och vilka åtgärder som är 
lämpliga att vidta.

2. Myndigheten kan om det är lämpligt 
konsultera de relevanta nationella 
konkurrensmyndigheterna innan den avger 
sitt yttrande till kommissionen.

2. Myndigheten kan om det är lämpligt 
konsultera de relevanta nationella 
konkurrensmyndigheterna innan den avger 
sitt yttrande till kommissionen.

3. Myndigheten ska på begäran förse 
kommissionen med all den information 
som finns tillgänglig för att utföra de 
uppgifter som avses i punkt 1.

3. Myndigheten och den nationella 
tillsynsmyndigheten ska på begäran förse 
kommissionen med all den information 
som finns tillgänglig för att utföra de 
uppgifter som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Marknadsanalyser kan genomföras på ett mycket effektivt sätt genom att man direkt 
involverar de nationella tillsynsmyndigheterna. Myndigheten bör kontrollera analysen och 
ansvara för dess rekommendationer. 

Ändringsförslag 80
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran ska myndigheten ge råd till 
kommissionen och utföra studier och 
översyner, i synnerhet av tekniska och 
ekonomiska aspekter när det gäller 
användning av radiofrekvenser för 
elektronisk kommunikation i 
gemenskapen.

1. På begäran ska myndigheten ge råd till 
kommissionen och i förekommande fall 
till gruppen för radiospektrumpolitik i 
frågor som tillhör myndighetens 
ansvarsområde och som påverkar eller 
påverkas av användningen av 
radiofrekvenser för elektronisk 
kommunikation i gemenskapen.
Myndigheten ska där så är lämpligt 
bedriva ett nära samarbete med gruppen 
för radiospektrumpolitik.
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Or. en

Motivering

Gruppen för radiospektrumpolitik bör behålla sina befogenheter över spektrumpolitiken, men 
myndigheten bör där så är lämpligt samarbeta med gruppen och ge den sitt stöd.

Ändringsförslag 81
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På begäran ska myndigheten ge råd till 
kommissionen om utformning av de 
gemensamma politiska mål som avses i 
artikel 6.3 i beslut 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet), när de rör 
elektronisk kommunikation.

3. Kommissionen kan begära att 
myndigheten ska ge råd till gruppen för 
radiospektrumpolitik om utformning av de 
gemensamma politiska mål som avses i 
artikel 6.3 i beslut 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet), när de rör 
elektronisk kommunikation.

Or. en

Motivering

Gruppen för radiospektrumpolitik bör behålla sina befogenheter över spektrumpolitiken, men 
myndigheten bör där så är lämpligt samarbeta med gruppen och ge den sitt stöd.

Ändringsförslag 82
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska, med hänsyn till 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation, främja informationsutbyte 
både mellan medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna, de nationella 

1. Myndigheten ska, med hänsyn till 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation, främja informationsutbyte 
både mellan medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna, de nationella 
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tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
om situationen och utvecklingen av 
tillsynsverksamhet för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, däribland nät-
och informationssäkerhet.

tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
om situationen och utvecklingen av 
tillsynsverksamhet för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör inte ha säkerhetsbefogenheter som redan hanteras effektivt av den 
europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa).

Ändringsförslag 83
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndighetens inkomster ska främst
bestå av följande:

1. Myndigheten ska ha följande 
inkomster:

(a) Avgifter för tjänster som myndigheten 
utför.

(a) En tredjedel av dess årliga 
finansiering ska betalas ut direkt i form 
av gemenskapsstöd, enligt lämplig post i 
gemenskapsbudgeten som ska fastställas 
av budgetmyndigheten, i enlighet med 
punkt 47 i det interinstitutionella avtalet 
av den 6 maj 2006.

(b) En andel av de användaravgifter som 
betalas av sökande i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17.

(b) Två tredjedelar av dess årliga 
inkomster ska utgöras av direkta bidrag 
från de nationella tillsynsmyndigheterna.
Medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
de nationella tillsynsmyndigheterna har 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga 
resurser för att kunna fullgöra de 
uppgifter som BERT ålägger dem och för 
att möjliggöra en god finansiering av 
BERT. Medlemsstaterna ska ange vilken 
budgetpost som de nationella 
tillsynsmyndigheterna hädanefter måste 
använda för att anslå medel till BERT ur 
sina årliga budgetar. Budgetarna ska 
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offentliggöras.”
(c) Ett bidrag från gemenskapen som tas 
upp i Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget (kommissionens avsnitt).
(d) Eventuella legat, gåvor eller bidrag 
som avses i artikel 26.7.
(e) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör inte ha befogenheter att ta ut avgifter. Myndigheten bör huvudsakligen 
finansieras av medlemsstaterna, så att den kan vara oberoende av kommissionen.

Ändringsförslag 84
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom fem år efter driftsstarten och därefter 
vart femte år ska kommissionen lägga fram 
en allmän rapport om resultaten av 
myndighetens arbete och förfarandena i 
denna förordning. Denna utvärdering ska 
innefatta de resultat som myndigheten har 
uppnått och dess arbetsmetoder, mot 
bakgrund av dess mål, uppdrag och 
uppgifter enligt denna förordning och i 
dess årliga verksamhetsplaner. I 
utvärderingen ska intressenternas 
synpunkter beaktas, såväl på 
gemenskapsnivå som på nationell nivå.
Rapporten och eventuella 
sammanhängande förslag ska överlämnas 
till Europaparlamentet och rådet.

Inom tre år efter driftsstarten och därefter 
vart tredje år ska kommissionen lägga 
fram en allmän rapport om resultaten av 
myndighetens arbete och förfarandena i 
denna förordning. Denna utvärdering ska 
innefatta de resultat som myndigheten har 
uppnått och dess arbetsmetoder, mot 
bakgrund av dess mål, uppdrag och 
uppgifter enligt denna förordning och 
i dess årliga verksamhetsplaner. I 
utvärderingen ska intressenternas 
synpunkter beaktas, såväl på 
gemenskapsnivå som på nationell nivå.
Rapporten och eventuella 
sammanhängande förslag ska överlämnas 
till Europaparlamentet och rådet.

Vart sjätte år ska Europaparlamentet, 
kommissionen och rådet, med vederbörlig 
hänsyn till de allmänna rapporterna, 
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utvärdera huruvida myndigheten har 
uppfyllt sina mål om konvergens i 
lagstiftningen och huruvida marknaden 
kan fungera utan dess tillsyn. Om enighet 
kan uppnås ska myndigheten antingen 
upphöra att existera eller ges ett nytt 
sexårigt mandat.

Or. en

Motivering

Det här är ett snabbt utvecklande teknikområde som bör kontrolleras mer än en gång under 
varje valperiod. Myndighetens mandat bör bara förlängas om detta är lämpligt enligt de 
allmänna rapporter där myndighetens resultat bedöms. 
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