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Ændringsforslag 86
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 
2002 om adgang til og samtrafik mellem 
elektroniske kommunikationsnet og 
tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser 
til elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester (tilladelsesdirektivet), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(forsyningspligtdirektivet) og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktiv om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (i det følgende benævnt 
"rammedirektivet og særdirektiverne") 
tager sigte på oprettelse af et indre marked 
for elektronisk kommunikation inden for 
Fællesskabet, samtidig med at der sikres et 
højt niveau for investeringer, innovation og 
forbrugerbeskyttelse gennem øget 
konkurrence.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 
2002 om adgang til og samtrafik mellem 
elektroniske kommunikationsnet og 
tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser 
til elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester (tilladelsesdirektivet), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(forsyningspligtdirektivet) og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktiv om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (i det følgende benævnt 
"rammedirektivet og særdirektiverne"), 
samt de holdninger, som EU's organer 
har vedtaget, herunder Europa-
Parlamentets beslutning om 
forbrugertillid i et digitalt miljø1, tager 
sigte på oprettelse af et indre marked for 
elektronisk kommunikation inden for 
Fællesskabet, samtidig med at der sikres et 
højt niveau for investeringer, innovation og 
forbrugerbeskyttelse gennem øget 
konkurrence.
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1Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Ændringsforslag 87
Cristian Silviu Buşoi og Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Myndigheden bør bistå 
Kommissionen med at foretage en årlig 
gennemgang af de foranstaltninger, 
medlemsstaterne iværksætter for at 
informere borgerne om tilstedeværelsen 
og brugen af det fælles europæiske 
alarmnummer "112". Myndigheden kan 
ved den årlige gennemgang pege på bedste 
praksis og tilbageværende flaskehalse og 
bidrage til at højne beskyttelses- og 
sikkerhedsniveauet for borgere, der rejser 
inden for Den Europæiske Union.

(20) Myndigheden bør bistå 
Kommissionen med at foretage en årlig 
gennemgang borgernes viden om 
tilstedeværelsen og brugen af det fælles 
europæiske alarmnummer "112". 
Myndigheden kan ved den årlige 
gennemgang pege på bedste praksis og 
tilbageværende flaskehalse og bidrage til at 
højne beskyttelses- og sikkerhedsniveauet 
for borgere, der rejser inden for Den 
Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 88
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Globale 
telekommunikationstjenester er et særligt 
tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at
harmonisere betingelserne for at opnå 
godkendelse. Det er generelt anerkendt, at 
disse tjenester, som omfatter forvaltede 
forretningsdata og taletjenester for 
multinationale virksomheder med 
adresser i forskellige lande og ofte på 
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forskellige kontinenter, i sagens natur er 
grænseoverskridende og i Europa 
paneuropæiske tjenester. Myndigheden 
bør udvikle en fælles lovgivningsmæssig 
tilgang, således at de økonomiske fordele 
ved integreret, kontinuerlige tjenester kan 
tilflyde alle dele af Europa.

Or. en

Ændringsforslag 89
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) yde rådgivning til markedsaktører og 
nationale tilsynsmyndigheder i 
reguleringsanliggender

(c) yde rådgivning til markedsaktører 
(herunder forbrugere og 
forbrugerorganisationer) og nationale 
tilsynsmyndigheder i 
reguleringsanliggender

Or. cs

Ændringsforslag 90
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) udveksle erfaringer og fremme 
innovationen på det europæiske marked

Or. en

Begrundelse

BERT's rolle i forbindelse med at fremme innovationen i Europa skal fremhæves, eftersom 
innovation også er i forbrugernes interesse.
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Ændringsforslag 91
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) yde rådgivning og bistand til 
markedsaktører og nationale 
tilsynsmyndigheder med hensyn til 
piratkopierings- og sikkerhedsanliggender

Or. en

Begrundelse

BERT's rolle med hensyn til at øge datasikkerheden og styrke forpligtelserne til at overholde 
ophavsrettigheder og dertil knyttede rettigheder skal fremhæves.

Ændringsforslag 92
Cristian Silviu Buşoi og Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) bistå medlemsstaterne og de nationale 
tilsynsmyndigheder i sager vedrørende 
interoperabiliteten af de 
telekommunikationstjenester, som 
alarmtjenesten bruger, navnlig i 
forbindelse med alvorlige nødstilfælde og 
katastrofer, samt oprettelse af det 
kommunikationssystem til varsling og 
alarmering af borgerne, som er beskrevet 
i artikel 26a i direktiv 2002/22/EF

Or. en
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Ændringsforslag 93
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) udvikle en fælles lovgivningsmæssig 
tilgang til paneuropæiske tjenester, såsom 
globale telekommunikationstjenester, for 
at sikre konsekvens mellem de nationale 
regler

Or. en

Ændringsforslag 94
Zuzana Roithová

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. Sammenslutningen af Europæiske 
Reguleringsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT) 
('myndigheden') oprettes med de i denne 
forordning fastsatte ansvarsområder.

Or. cs

(Dette ændringsforslag omhandler specifikt den tjekkiske version (det drejer sig om brugen af 
ordet "úřad") og finder anvendelse på hele teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres i hele 

teksten.)

Ændringsforslag 95
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden bidrager især til at sikre 2. Myndigheden bidrager især til at sikre 



PE406.113v01-00 8/22 AM\723497DA.doc

DA

ensartet anvendelse af bestemmelserne i 
rammedirektivet og særdirektiverne ved at 
bistå Kommissionen ved forberedelsen af 
henstillinger eller beslutninger, der skal 
vedtages af Kommissionen i henhold til 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

ensartet anvendelse af bestemmelserne i 
rammedirektivet og særdirektiverne samt 
tage højde for de holdninger, som EU's 
organer har vedtaget, ved at bistå 
Kommissionen ved forberedelsen af 
henstillinger eller beslutninger, der skal 
vedtages af Kommissionen i henhold til 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. cs

Ændringsforslag 96
Cristian Silviu Buşoi og Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) effektiv gennemførelse af 
interoperable 
telekommunikationstjenester til 
alarmtjenester samt det 
kommunikationssystem til varsling og 
alarmering af borgerne, som er beskrevet 
i artikel 26a i direktiv 2002/22/EF

Or. en

Ændringsforslag 97
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra p – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) harmoniserede betingelser for 
godkendelse af paneuropæiske tjenester, 
såsom globale 
telekommunikationstjenester 

Or. en
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Ændringsforslag 98
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Myndigheden giver på anmodning 
Kommissionen alle disponible oplysninger 
med henblik på udførelsen af de i stk. 1-4 
omhandlede opgaver.

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

Or. cs

Ændringsforslag 99
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden udfører opgaver i 
tilknytning til forvaltningen og styringen 
af harmoniserede nummerserier i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 9 – titel og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Implementering af det europæiske 
alarmnummer "112"
1. Myndigheden foretager en årlig 

Nødtelekommunikation

1. Myndigheden foretager en årlig 
gennemgang af medlemsstaternes 
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gennemgang af de foranstaltninger, 
medlemsstaterne har iværksat for at 
oplyse borgerne om eksistensen og brugen
af det fælles europæiske alarmnummer 
"112", baseret på de oplysninger, den 
modtager i medfør af artikel 26, stk. 4, i 
direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet). Resultaterne af 
denne gennemgang medtages i den i artikel 
21, stk. 2, omhandlede årsrapport.

implementering af det fælles europæiske 
alarmnummer "112" samt borgernes viden 
om eksistensen og brugen af nummeret, 
baseret på vurderinger udført af 
uafhængige organer i medfør af artikel 26, 
stk. 6, i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet). Resultaterne af 
denne gennemgang medtages i den i artikel 
21, stk. 2, omhandlede årsrapport.

Or. en

Ændringsforslag 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden afgiver på anmodning af 
Kommissionen udtalelse om tekniske 
spørgsmål i tilknytning til 
implementeringen af det europæiske 
alarmnummer "112" i overensstemmelse 
med artikel 26 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet).

2. Myndigheden afgiver på anmodning af 
Kommissionen udtalelser om tekniske 
spørgsmål i tilknytning til 
implementeringen af:

a) det europæiske alarmnummer "112" i 
overensstemmelse med artikel 26 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet)

b) interoperabilitetsspørgsmål vedrørende 
telekommunikationssystemer til 
alarmtjenester
c) det kommunikationssystem til varsling 
og alarmering af borgerne, som dækker 
hele EU og er beskrevet i artikel 26a i 
direktiv 2202/22/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) organisere og fremme uddannelse i alle 
emner vedrørende elektronisk 
kommunikation.

(c) organisere og fremme uddannelse for 
nationale tilsynsmyndigheder, andre 
nationale administrative organer eller 
EU-organer i alle emner vedrørende 
elektronisk kommunikation.

Or. cs

Ændringsforslag 103
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden stiller sådan information 
til rådighed for offentligheden i en let 
tilgængelig form.

3. Myndigheden stiller sådan information 
til rådighed for offentligheden i en let 
tilgængelig form, som også giver mulighed 
for fjernadgang.

Or. cs

Ændringsforslag 104
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre ensartet adgang til 
oplysninger om brugen af radiofrekvenser 
i Fællesskabet oprettes der et offentligt 
tilgængeligt register i form af et fælles 
kontaktpunkt for formidling af 
information om brugen af frekvenser i 

udgår
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hver medlemsstat. Medlemsstaterne 
leverer regelmæssigt på anmodning af 
myndigheden oplysninger om brugen af 
frekvenser. Myndigheden er ansvarlig for 
registrets forvaltning og dets 
tilgængelighed for offentligheden. 
Registret indeholder de i bilaget til denne 
forordning anførte oplysninger samt 
andre oplysninger, som myndigheden 
måtte finde relevante. Kommissionen kan 
vedtage gennemførelsesbestemmelser for 
at tilpasse bilaget til den tekniske og 
markedsmæssige udvikling. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre mindre væsentlige elementer i 
denne forordning, vedtages i henhold til 
den i artikel 54, stk. 3, omhandlede 
procedure.

Or. cs

Ændringsforslag 105
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden offentliggør en årsrapport 
om udviklingen i sektoren for elektronisk 
kommunikation, som også omfatter 
forbrugeranliggender, og redegør heri for 
de tilbageværende hindringer for den fulde 
gennemførelse af det indre marked for 
elektronisk kommunikation. Rapporten 
omfatter også en oversigt over og analyse 
af de oplysninger om nationale 
klageprocedurer, medlemsstaterne har 
givet i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), og en 
redegørelse for, i hvilket omfang de i 
artikel 34 i direktiv 200/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet) omhandlede 
udenretslige procedurer til bilæggelse af 
tvister anvendes i medlemsstaterne.

2. Myndigheden offentliggør en årsrapport 
om udviklingen i sektoren for elektronisk 
kommunikation, som også omfatter 
forbrugeranliggender, og redegør heri for 
de tilbageværende hindringer for den fulde 
gennemførelse af det indre marked for 
elektronisk kommunikation, herunder 
dem, der vedrører den utilstrækkelige 
viden hos forbrugerne samt andre 
problemer, der bl.a. er nævnt i Europa-
Parlamentets beslutning om 
forbrugertillid i et digitalt miljø.
Rapporten omfatter også en oversigt over 
og analyse af de oplysninger om nationale 
klageprocedurer, medlemsstaterne har 
givet i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), og en 
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redegørelse for, i hvilket omfang de i 
artikel 34 i direktiv 200/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet) omhandlede 
udenretslige procedurer til bilæggelse af 
tvister anvendes i medlemsstaterne. De 
dele af rapporten, som omhandler 
spørgsmål, der vedrører forbrugerne 
(herunder sammenligninger af 
udsalgspriser), offentliggøres på 
myndighedens websted i en form, der er 
lettilgængelig for forbrugerne.

Or. cs

Ændringsforslag 106
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden omfatter:

(a) en bestyrelse

(b) et repræsentantskab

(c) en direktør

(d) en chef for netsikkerhed

(e) en stående gruppe af 
interessenter

(f) et klagenævn.

Myndigheden omfatter:

(a) et repræsentantskab
(b) et forretningsudvalg
(c) en administrerende direktør.

Or. cs
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Ændringsforslag 107
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 30. september hvert år 
vedtager bestyrelsen efter samråd med 
Kommissionen og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 3,
myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og fremsender det til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure.

5. Senest den 30. september hvert år 
vedtager repræsentantskabet efter samråd 
med Kommissionen myndighedens 
arbejdsprogram for det følgende år og 
fremsender det til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure.

Or. cs

(Dette ændringsforslag skaber overensstemmelse mellem den tjekkiske oversættelse og den 
originale engelske version af ændringsforslag 55 af Herczog)

Ændringsforslag 108
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bestyrelsen udøver sine budgetmæssige 
beføjelser i overensstemmelse med artikel 
36, 37 og 38.

6. Repræsentantskabet udøver sine 
budgetmæssige beføjelser i 
overensstemmelse med artikel 36, 37 og 
38.

Or. cs

Begrundelse

Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres i hele 
teksten.
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Ændringsforslag 109
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Bestyrelsen vedtager selv sin 
forretningsorden.

12. Repræsentantskabet vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. cs

Ændringsforslag 110
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 4-23 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger inden for 
dets kompetenceområde. Det bistår 
desuden direktøren med vejledning 
vedrørende varetagelsen af dennes 
opgaver.

1. Forretningsudvalget har ansvaret for at 
repræsentere myndigheden og sikre, at 
myndigheden udøver sine aktiviteter i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser. Forretningsudvalget giver 
den administrerende direktør anvisninger, 
som er nødvendige for varetagelsen af 
dennes opgaver.

Or. cs

Ændringsforslag 111
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 26, stk. 1, og 
artikel 29, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 

2. Formanden for forretningsudvalget 
inviteres hvert år til en høring i det 
relevante af Europa-Parlamentets udvalg 
for at rapportere om myndighedens 
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tre fjerdedele af medlemmerne. 
Direktøren deltager ikke i udarbejdelsen 
af eller afstemningen om sådanne 
udtalelser.

aktiviteter.

Or. cs

Ændringsforslag 112
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet godkender i 
henhold til artikel 26, stk. 5, og artikel 30, 
stk. 4, og i overensstemmelse med det i 
henhold til artikel 37 opstillede 
budgetforslag myndighedens 
arbejdsprogram for det følgende år.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 113
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentantskabet godkender 
årsrapportens i artikel 26, stk. 11, og 
artikel 30, stk. 9, omhandlede 
selvstændige afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed.

udgår

Or. cs
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Ændringsforslag 114
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter samråd med repræsentantskabet 
kan bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen forlænge direktørens
embedsperiode én gang med højst tre år 
under hensyn til evalueringsrapporten, men 
kun såfremt det kan begrundes med 
myndighedens opgaver og behov.

Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge direktørens embedsperiode. 
Inden for en måned inden forlængelsen 
af embedsperioden kan direktøren 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.
Hvis direktørens embedsperiode ikke 
forlænges, forbliver direktøren i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.

4. Repræsentantskabet kan forlænge den 
administrerende direktørs embedsperiode 
én gang med højst tre år under hensyn til 
evalueringsrapporten.

Hvis den administrerende direktørs 
embedsperiode ikke forlænges, forbliver 
den administrerende direktør i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.

Or. cs

Ændringsforslag 115
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

5. Den administrerende direktør kan kun 
afskediges efter beslutning truffet af 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet
vedtager denne beslutning med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.
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Or. cs

(Dette ændringsforslag skaber overensstemmelse mellem den tjekkiske oversættelse og den 
originale engelske version af ændringsforslaget af Herczog)

Ændringsforslag 116
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Direktøren er under bestyrelsens 
administrative kontrol ansvarlig for 
gennemførelsen af myndighedens årlige 
arbejdsprogram, i givet fald efter 
vejledning fra repræsentantskabet og 
chefen for netsikkerhed.

5. Direktøren er ansvarlig for 
gennemførelsen af myndighedens årlige 
arbejdsprogram, i givet fald efter 
vejledning fra repræsentantskabet.

Or. cs

Ændringsforslag 117
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Stående Gruppe af Interessenter
1. Chefen for netsikkerhed nedsætter 
en stående gruppe af interessenter 
bestående af eksperter, der repræsenterer 
de relevante interesserede parter fra bl.a. 
informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper og akademiske 
eksperter i net- og informationssikkerhed. 
Chefen for netsikkerhed fastsætter i 
samråd med direktøren procedurerne for 
bl.a. antallet medlemmer i den stående 
gruppe, dens sammensætning og dens 
virke.

udgår
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2. Chefen for netsikkerhed er 
formand for den stående gruppe. 
Medlemmernes mandatperiode er to og et 
halvt år. Medlemmerne af den stående 
gruppe kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen eller repræsentantskabet.
3. Repræsentanter for Kommissionen 
kan overvære den stående gruppes møder 
og deltage i dens arbejde.
4. Den stående gruppe kan rådgive 
chefen for netsikkerhed vedrørende 
udførelsen af hans opgaver i medfør af 
denne forordning, udarbejdelsen af de 
relevante dele af myndighedens 
arbejdsprogram samt sikring af 
kommunikation med interesserede parter 
om alle spørgsmål i relation til 
arbejdsprogrammet.

Or. cs

Ændringsforslag 118
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndighedens indtægter udgøres af:
(a) gebyrer for de af myndigheden 
leverede tjenesteydelser
(b) en andel af afgifter for 
brugsrettigheder betalt af ansøgere i 
henhold til artikel 17
(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 

1. Myndighedens indtægter udgøres af et 
tilskud fra Fællesskabet opført på Den 
Europæiske Unions almindelige budget i 
henhold til finansforordningens artikel 
185.



PE406.113v01-00 20/22 AM\723497DA.doc

DA

tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Eftersom BERT udfører i stor udstrækning opgaver, som støtter gennemførelsen af den 
underlæggende fællesskabspolitik inden for elektronisk kommunikation, er det rimeligt, at 
BERT finansieres ved Fællesskabets midler.

Ændringsforslag 119
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndighedens indtægter udgøres 
af:
(a) gebyrer for de af myndigheden 
leverede tjenesteydelser
(b) en andel af afgifter for 
brugsrettigheder betalt af ansøgere i 
henhold til artikel 17
(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.

1. Myndighedens indtægter fordeles som 
følger:

(a) en tredjedel af de årlige indtægter 
stammer fra fællesskabstilskud under det 
relevante udgiftsområde på EU's 
almindelige budget på grundlag af en 
beslutning fra budgetmyndigheden i 
overensstemmelse med punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 6. maj 2006

(b) to tredjedele af de årlige indtægter 
stammer fra bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne 
indbetaler beløb af samme værdi.
Medlemsstaterne skal sikre, at de 
nationale tilsynsmyndigheder er forsynet 
med passende økonomiske og 
menneskelige ressourcer til at varetage de 
opgaver, myndigheden pålægger dem, og 
som sikrer korrekt finansiering af 
myndigheden. Medlemsstaterne opretter 
en budgetpost, som de nationale 
tilsynsmyndigheder skal bruge til at 
afsætte ressourcer til finansiering af 
myndigheden i deres årlige budgetter.
Budgetterne skal offentliggøres.
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Or. cs

Ændringsforslag 120
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af de tilfælde, der er 
omfattet af artikel 20 eller 21, hører 
myndigheden, når den har til hensigt at 
træffe foranstaltninger med hjemmel i 
denne forordning, i givet fald interesserede 
parter og giver dem lejlighed til at 
fremsætte bemærkninger til udkastet til 
foranstaltning inden for en rimelig frist. 
Myndigheden offentliggør resultaterne af 
høringsproceduren, medmindre der er tale 
om fortrolige oplysninger.

Når myndigheden har til hensigt at afgive 
en udtalelse med hjemmel i denne 
forordning hører den i givet fald 
interesserede parter (herunder relevante 
forbrugerorganisationer) og giver dem 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger til 
udkastet til udtalelse inden for en rimelig 
frist. Myndigheden offentliggør 
resultaterne af høringsproceduren, 
medmindre der er tale om fortrolige 
oplysninger.

Or. cs

Ændringsforslag 121
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmerne af bestyrelsen, 
direktøren, eksterne eksperter og 
medlemmer af myndighedens personale, 
inklusive midlertidigt udstationerede 
embedsmænd fra medlemsstaterne, er 
omfattet af bestemmelserne i traktatens 
artikel 287 om fortrolig behandling af 
oplysninger, selv efter at deres hverv er 
ophørt.

2. Medlemmerne af repræsentantskabet og 
forretningsudvalget, direktøren, eksterne 
eksperter og medlemmer af myndighedens 
personale, inklusive midlertidigt 
udstationerede embedsmænd fra 
medlemsstaterne, er omfattet af 
bestemmelserne i traktatens artikel 287 om 
fortrolig behandling af oplysninger, selv 
efter at deres hverv er ophørt.

Or. cs



PE406.113v01-00 22/22 AM\723497DA.doc

DA

Ændringsforslag 122
Zuzana Roithová

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 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.

Senest to år efter, at myndigheden har 
påbegyndt sin virksomhed og derefter hvert 
femte år evaluerer myndigheden sit 
arbejde. Evalueringen omfatter 
myndighedens 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 (herunder forbrugere 
og forbrugerorganisationer) både på 
fællesskabsplan og nationalt plan.
Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-Parlamentet 
og Kommissionen.

Or. cs
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