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Ändringsförslag 86
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektivet), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/19/EG av den 7 mars 2002 om 
tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/20/EG av den 7 mars 2002 om 
auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 
(auktorisationsdirektivet), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/22/EG av den 7 mars 2002 om 
samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(nedan kallade ”ramdirektivet” och 
”särdirektiven”) syftar till att skapa en inre 
marknad för elektronisk kommunikation 
inom gemenskapen med en hög nivå på 
investeringar, innovation och 
konsumentskydd genom ökad konkurrens.

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektivet), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/19/EG av den 7 mars 2002 om 
tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/20/EG av den 7 mars 2002 om 
auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 
(auktorisationsdirektivet), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/22/EG av den 7 mars 2002 om 
samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(nedan kallade ”ramdirektivet” och 
”särdirektiven”) samt de ståndpunkter som 
EU:s organ antagit, däribland 
Europaparlamentets resolution om 
konsumenternas förtroende för den 
digitala miljön1, syftar till att skapa en inre 
marknad för elektronisk kommunikation 
inom gemenskapen med en hög nivå på 
investeringar, innovation och 
konsumentskydd genom ökad konkurrens. 
1Antagna texter, P6_TA(2007)0287.
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Or. cs

Ändringsförslag 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten bör hjälpa kommissionen 
genom att utföra en årlig översyn av 
nationella åtgärder som vidtagits av 
medlemsstaterna för att informera 
medborgarna om att det finns ett 
gemensamt europeiskt nödnummer, 112, 
och hur det används. Myndighetens årliga 
översyn skulle kartlägga bästa praxis och 
återstående flaskhalsar och skulle bidra till 
att förbättra skydds- och säkerhetsnivån för 
medborgare som reser i Europeiska 
unionen.

Myndigheten bör hjälpa kommissionen 
genom att utföra en årlig översyn av 
medborgarnas kunskap om att det finns ett 
gemensamt europeiskt nödnummer, 112, 
och hur det används. Myndighetens årliga 
översyn skulle kartlägga bästa praxis och 
återstående flaskhalsar och skulle bidra till 
att förbättra skydds- och säkerhetsnivån för 
medborgare som reser i Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 88
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 22 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Globala telekommunikationstjänster 
är ett särskilt fall där det skulle kunna bli 
nödvändigt att harmonisera villkoren för 
tillstånd. Det är allmänt erkänt att dessa 
tjänster, som består av förvaltning av 
företagsuppgifter och rösttjänster för 
multinationella företag som finns i olika 
länder och ofta på olika kontinenter, till 
sin natur är gränsöverskridande och att 
de i Europa är EU-övergripande. 
Myndigheten bör utveckla ett gemensamt 
angreppssätt i fråga om reglering, så att 
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de ekonomiska fördelarna av integrerade 
och obehindrade tjänster kan tillfalla 
Europas alla delar.

Or. en

Ändringsförslag 89
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ge råd till marknadens aktörer och 
nationella tillsynsmyndigheter i 
tillsynsfrågor.

(c) Ge råd till marknadens aktörer 
(däribland konsumenter och 
konsumentorganisationer) och till 
nationella tillsynsmyndigheter 
i tillsynsfrågor.

Or. cs

Ändringsförslag 90
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Utbyta erfarenheter och främja 
nyskapande på den europeiska 
marknaden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona Berts roll för att främja nyskapande i Europa, eftersom nyskapande 
också ligger i konsumenternas intresse.
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Ändringsförslag 91
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Ge råd och stöd åt marknadens aktörer 
och de nationella tillsynsmyndigheterna 
när det gäller frågor om piratkopiering 
och säkerhet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona Berts roll för att öka uppgiftssäkerheten och stärka skyldigheterna att 
efterleva upphovsrätten och närstående rättigheter.

Ändringsförslag 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Hjälpa medlemsstaterna och de 
nationella tillsynsmyndigheterna i frågor 
som gäller driftskompatibiliteten mellan 
telekommunikationssystem som används 
för nödtjänster, särskilt vid större 
nödsituationer och katastrofer, och i 
frågor som gäller inrättandet av det 
kommunikationssystem för att varna och 
uppmärksamma medborgarna som avses i 
artikel 26a i direktiv 2002/22/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Utarbeta ett gemensamt angreppssätt i 
fråga om reglering av EU-övergripande 
tjänster såsom globala 
telekommunikationstjänster för att 
garantera samstämdhet mellan nationella 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 94
Zuzana Roithová

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) 
(”myndigheten”) ska inrättas med de 
ansvarsområden som fastställs i denna 
förordning.

Or. cs

Motivering

Detta ändringsförslag har utformats med särskild hänsyn till den tjeckiskspråkiga versionen 
(det handlar om användningen av ordet ”úřad”) och gäller hela texten. Om det antas måste 
motsvarande ändringar göras genomgående.
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Ändringsförslag 95
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Article 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i synnerhet bidra till en 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 
särdirektiven genom stöd till 
kommissionen vid framtagande av 
rekommendationer eller beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

2. Myndigheten ska i synnerhet bidra till en 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 
särdirektiven, och även beakta de 
ståndpunkter som EU:s organ antagit,
genom stöd till kommissionen vid 
framtagande av rekommendationer eller 
beslut som kommissionen ska anta i 
enlighet med artikel 19 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet).

Or. cs

Ändringsförslag 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 –  punkt 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Effektivt genomförande av 
driftskompatibla 
telekommunikationssystem för 
nödtjänster och det 
kommunikationssystem för att varna och 
uppmärksamma medborgarna som avses i 
artikel 26a i direktiv 2002/22/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led p – led ia nytt

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Harmoniserade villkor för tillstånd för 
EU-övergripande tjänster såsom globala 
telekommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 98
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Myndigheten ska på begäran förse 
kommissionen med all den information 
som finns tillgänglig för att utföra de 
uppgifter som avses i punkterna 1 till 4.

5. Myndigheten ska på begäran förse 
kommissionen med all den information 
som finns tillgänglig för att utföra de 
uppgifter som avses i punkterna 1 och 2.

Or. cs

Ändringsförslag 99
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska utföra uppgifter som 
hör ihop med administration och 
förvaltning av harmoniserade 
nummerserier i enlighet med artikel 10.4 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

utgår

Or. cs
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Ändringsförslag 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubrik och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande av det europeiska 
nödnumret 112

Telekommunikation i nödfall

1. Myndigheten ska utföra en årlig översyn 
av vilka åtgärder medlemsstaterna har 
vidtagit för att informera medborgarna 
om att det finns ett gemensamt europeiskt 
nödnummer, 112, och hur det används, 
utifrån den information som inkommit
enligt artikel 26.4 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster). Resultaten av denna översyn ska 
ingå i den årliga rapport som avses i 
artikel 21.2.

1. Myndigheten ska utföra en årlig översyn 
av medlemsstaternas genomförande av det 
gemensamma europeiska nödnumret, 112, 
och medborgarnas kunskap om detta 
nummer och om hur det används, utifrån 
oberoende organs utvärderingar enligt 
artikel 26.6 i direktiv 2002/22/EG. 
Resultaten av denna översyn ska ingå i den 
årliga rapport som avses i artikel 21.2.

Or. en

Ändringsförslag 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge ett yttrande till 
kommissionen om tekniska frågor som rör 
genomförandet av det europeiska 
nödnumret 112 i enlighet med artikel 26 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster).

2. På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge yttranden till 
kommissionen om tekniska frågor som rör 
genomförandet av följande:

a) Genomförandet av det europeiska 
nödnumret 112 i enlighet med artikel 26 i 
direktiv 2002/22/EG.
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b) Frågor som rör driftskompatibilitet i 
samband med telekommunikationssystem 
för nödtjänster.
c) Det EU-övergripande 
kommunikationssystem för att varna och 
uppmärksamma medborgarna som avses i 
artikel 26a i direktiv 2002/22/EG.

Or. en

Ändringsförslag 102
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) anordna eller främja utbildning inom 
alla frågor som rör elektronisk 
kommunikation. 

c) anordna eller främja utbildning för 
nationella tillsynsmyndigheter, övriga 
nationella administrativa organ eller 
EU-organ inom alla frågor som rör 
elektronisk kommunikation.

Or. cs

Ändringsförslag 103
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska göra sådan information 
tillgänglig för allmänheten på ett 
lättillgängligt sätt.

3. Myndigheten ska göra sådan information
tillgänglig för allmänheten på ett 
lättillgängligt sätt som också möjliggör 
tillgång på distans.

Or. cs
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Ändringsförslag 104
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett register i form av en gemensam 
tillgång till information om 
spektrumanvändning i varje medlemsstat 
ska göras tillgänglig för allmänheten för 
att säkerställa harmoniserad tillgång till 
information om användningen av 
radiofrekvenser i gemenskapen. 
Informationen om användningen av 
radiofrekvenser ska tillhandahållas av 
varje medlemsstat regelbundet och i 
enlighet med en begäran om detta av 
myndigheten. Myndigheten ska ansvara 
för hantering och publicering av registret. 
Registret ska innehålla den information 
som specificeras i bilagan till denna 
förordning samt annan information som 
myndigheten anser lämplig. 
Kommissionen kan anta 
tillämpningsföreskrifter för att anpassa 
bilagan till tekniska utvecklingen eller 
utvecklingen på marknaden. Dessa 
föreskrifter som är utformade för att 
ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning ska antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 54.3.

utgår

2. Myndigheten ska ansvara för hantering 
och publicering av en databas om priser 
för röst- och datatjänster för mobilkunder 
vid roaming inom gemenskapen, 
däribland om det är lämpligt specifika 
kostnader för roamingsamtal som rings 
och tas emot i de yttersta delarna av 
gemenskapen. Den ska övervaka 
utvecklingen av sådana priser och 
publicera en årsrapport.

Or. cs
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Ändringsförslag 105
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska publicera en årsrapport 
om utvecklingen i sektorn för elektronisk 
kommunikation, som även omfattar 
konsumentfrågor, där den ska kartlägga 
vilka hinder som återstår för att fullfölja 
den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation. Rapporten ska också 
innehålla en översyn och analys av 
informationen om nationella 
överklagandeförfaranden som 
medlemsstaterna tillhandahåller enligt 
artikel 4.3 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) och i vilken utsträckning de 
förfaranden för att lösa tvister utanför 
domstol som avses i artikel 34 i direktiv 
2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) används i 
medlemsstaterna.

2. Myndigheten ska publicera en årsrapport 
om utvecklingen i sektorn för elektronisk 
kommunikation, som även omfattar 
konsumentfrågor, där den ska kartlägga 
vilka hinder som återstår för att fullfölja 
den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation, bland annat hinder som 
hänger samman med en otillräcklig 
medvetenhet bland konsumenterna och 
andra problem som nämns bland annat i 
Europaparlamentets resolution om 
konsumenternas förtroende för den 
digitala miljön. Rapporten ska också 
innehålla en översyn och analys av 
informationen om nationella 
överklagandeförfaranden som 
medlemsstaterna tillhandahåller enligt 
artikel 4.3 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) och i vilken utsträckning de 
förfaranden för att lösa tvister utanför 
domstol som avses i artikel 34 i direktiv 
2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) används i 
medlemsstaterna. De delar av rapporten 
som tar upp konsumentfrågor (däribland 
jämförelser av slutkundspriser) ska 
publiceras på myndighetens webbplats 
i en form som är lättillgänglig för 
konsumenterna.

Or. cs
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Ändringsförslag 106
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska bestå av Myndigheten ska bestå av

(a) en styrelse a) en tillsynsnämnd,

(b) en tillsynsnämnd b) en verkställande styrelse,

(c) en direktör c) en verkställande direktör.

(d) en chef för nätsäkerhet

(e) en ständig intressegrupp

(f) en överklagandenämnd

Or. cs

Ändringsförslag 107
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska senast den 30 september 
varje år efter samråd med kommissionen 
och godkännande från tillsynsnämnden i 
enlighet med artikel 28.3 anta 
myndighetens verksamhetsplan för det 
kommande året, och överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. Verksamhetsplanen ska 
antas utan att det påverkar det årliga 
budgetförfarandet.

5. Tillsynsnämnden ska senast den 
30 september varje år efter samråd med 
kommissionen anta myndighetens 
verksamhetsplan för det kommande året, 
och överlämna den till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.
Verksamhetsplanen ska antas utan att det 
påverkar det årliga budgetförfarandet.

Or. cs

Adlib Express Watermark



AM\723497SV.doc 15/23 PE406.113v01-00

SV

(Genom detta ändringsförslag åstadkoms överensstämmelse mellan den tjeckiska 
översättningen och den engelskspråkig9a originalversionen av Herczogs ändringsförslag 55.)

Ändringsförslag 108
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Styrelsen ska utöva sina 
budgetbefogenheter i enlighet med 
artiklarna 36 till 38.

6. Tillsynsnämnden ska utöva sina 
budgetbefogenheter i enlighet med 
artiklarna 36 till 38.

Or. cs

Motivering

Detta ändringsförslag berör hela texten. Om det antas måste motsvarande ändringar göras 
genomgående.

Ändringsförslag 109
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Styrelsen ska anta sin arbetsordning. 12. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning.

Or. cs
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Ändringsförslag 110
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
till direktören inom sitt kompetensområde 
innan de yttranden, rekommendationer 
och beslut som avses i artiklarna 4 till 23 
antas. Tillsynsnämnden ska dessutom 
vägleda direktören när denne utför sina 
uppgifter.

1. Den verkställande styrelsen ska ansvara 
för att representera myndigheten och för 
att se till att myndigheten bedriver sin 
verksamhet i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning. Den 
verkställande styrelsen ska dessutom ge 
anvisningar till den verkställande
direktören vilka är centrala i samband 
med att denne utför sina uppgifter.

Or. cs

Ändringsförslag 111
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till 
direktör i enlighet med artiklarna 26.1 
och 29.2. Nämnden ska fatta detta beslut 
med tre fjärdedelars majoritet bland 
ledamöterna. Direktören ska inte delta i 
förberedandet av eller omröstningen om 
sådana yttranden.

2. Ordföranden för den verkställande 
styrelsen ska en gång om året uppmanas 
att närvara vid en utfrågning inför 
Europaparlamentets ansvariga utskott för 
att redogöra för myndighetens arbete.

Or. cs
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Ändringsförslag 112
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska, i enlighet med 
artiklarna 26.5 och 30.4 och det 
budgetutkast som upprättats enligt artikel 
37, godkänna myndighetens 
verksamhetsplan för det kommande året.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 113
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsnämnden ska godkänna det 
oberoende avsnittet om 
tillsynsverksamheten i årsrapporten enligt 
artiklarna 26.11 och 30.9.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 114
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen och efter samråd med 
tillsynsnämnden, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av 
myndighetens uppgifter och behov, 

4. Tillsynsnämnden får, med beaktande av 
utvärderingsrapporten, förlänga den
verkställande direktörens mandatperiod en 
gång med högst tre år.
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förlänga direktörens mandatperiod en gång 
med högst tre år.
Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. 
Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga 
utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna. Om mandatperioden 
inte förlängs ska direktören sitta kvar till 
dess att en efterträdare har utsetts.

Om mandatperioden inte förlängs ska den 
verkställande direktören sitta kvar till dess 
att en efterträdare har utsetts.

Or. cs

Ändringsförslag 115
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsen ska fatta detta 
beslut med tre fjärdedelars majoritet bland 
ledamöterna.

5. Den verkställande direktören kan 
avsättas från sin post endast efter beslut i 
tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden ska 
fatta detta beslut med tre fjärdedelars 
majoritet bland ledamöterna.

Or. cs

(Genom detta ändringsförslag åstadkoms överensstämmelse mellan den tjeckiska 
översättningen och den engelskspråkiga originalversionen av Herczogs ändringsförslag.)

Ändringsförslag 116
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Direktören ska ha ansvaret för att 
genomföra myndighetens årliga 

5. Direktören ska ha ansvaret för att 
genomföra myndighetens årliga 
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verksamhetsplan under vägledning av 
tillsynsnämnden och chefen för 
nätsäkerhet efter behov och under 
styrelsens administrativa kontroll.

verksamhetsplan under vägledning av 
tillsynsnämnden.

Or. cs

Ändringsförslag 117
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ständig intressegrupp utgår
1. Chefen för nätsäkerhet ska upprätta en 
ständig intressegrupp bestående av 
experter som företräder de olika 
intressenterna, i synnerhet från 
informations- och 
kommunikationsbranschen, 
konsumentföreningar och forskare på 
nät- och informationssäkerhet. Han/hon 
ska i samråd med direktören fastställa 
förfaranden i synnerhet för 
gruppledamöternas antal, 
sammansättning, hur de utses och hur 
gruppen arbetar.
2. Gruppens ordförande ska vara chefen 
för nätsäkerhet. Ledamöternas 
mandatperioder ska vara två och ett halvt 
år. Gruppledamöterna får inte sitta i 
styrelsen eller tillsynsnämnden.
3. Företrädare för kommissionen får 
närvara vid gruppens möten och delta i 
dess arbete.
4. Gruppen får ge råd till chefen för 
nätsäkerhet vid utförandet av dennes 
uppdrag enligt denna förordning, vid 
utformandet av relevanta delar av 
myndighetens verksamhetsplan samt 
upprätthålla kommunikationen med 
intressenterna i alla frågor som rör 
verksamhetsplanen.
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Or. cs

Ändringsförslag 118
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndighetens inkomster ska främst 
bestå av följande:

1. Myndighetens inkomster ska främst 
bestå av ett bidrag från gemenskapen som 
tas upp i Europeiska unionens allmänna 
budget i enlighet med artikel 185 
i budgetförordningen.

(a) Avgifter för tjänster som myndigheten 
utför.

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

(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

Eftersom Bert i mycket stor utsträckning kommer att stödja genomförandet av den 
underliggande gemenskapspolitiken för elektronisk kommunikation är det motiverat att Bert 
ska finansieras genom ett gemenskapsbidrag.
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Ändringsförslag 119
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndighetens inkomster ska främst 
bestå av följande:

1. Myndighetens inkomster ska vara 
uppdelade enligt följande:

(a) Avgifter för tjänster som myndigheten 
utför.

a) En tredjedel av de årliga inkomsterna 
ska utgöras av ett gemenskapsbidrag från 
det lämpliga avsnittet i EU:s allmänna 
budget, på grundval av ett beslut som 
fattas 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 de årliga 
inkomsterna ska utgöras av bidrag från 
de nationella tillsynsorganen. 
Medlemsstaterna ska bidra med belopp av 
samma storlek. De ska se till att de 
nationella tillsynsorganen ges tillräckliga 
ekonomiska och mänskliga resurser för 
att kunna utföra de uppgifter som de 
åläggs av myndigheten och på ett korrekt 
sätt finansiera myndigheten. 
Medlemsstaterna bör utforma en 
budgetrubrik som de nationella 
tillsynsorganen måste använda för att få 
tillgång till resurser för finansiering av 
myndigheten från sina årsbudgetar. Dessa 
budgetar ska 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. cs
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Ändringsförslag 120
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för fall som omfattas av 
artiklarna 20 eller 21 ska myndigheten, 
när den avser att vidta åtgärder i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning, i 
lämpliga fall samråda med intressenter och 
ge dem möjlighet att inom rimlig tid 
komma med synpunkter på 
åtgärdsförslaget. Resultaten av 
samrådsförfarandet ska offentliggöras av 
myndigheten, utom då det gäller 
sekretessbelagd information.

Myndigheten ska, när den avser att avge ett 
yttrande i enlighet med bestämmelserna 
i denna förordning, i lämpliga fall samråda 
med intressenter (bland annat berörda 
konsumentorganisationer) och ge dem 
möjlighet att inom rimlig tid komma med 
synpunkter på förslaget till yttrande.
Resultaten av samrådsförfarandet ska 
offentliggöras av myndigheten, utom då 
det gäller sekretessbelagd information.

Or. cs

Ändringsförslag 121
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöter i myndighetens nämnder och 
styrelse, direktören, externa sakkunniga 
och myndighetens personal, inbegripet 
tjänstemän som är tillfälligt utlånade från 
medlemsstaterna, ska, även efter det att 
deras uppdrag upphört, omfattas av 
tystnadsplikt enligt artikel 287 i fördraget.

Ledamöter i nämnderna, direktören,
externa sakkunniga och myndighetens 
personal, inbegripet tjänstemän som är 
tillfälligt utlånade från medlemsstaterna, 
ska, även efter det att deras uppdrag 
upphört, omfattas av tystnadsplikt enligt 
artikel 287 i fördraget.

Or. cs

Adlib Express Watermark



AM\723497SV.doc 23/23 PE406.113v01-00

SV

Ändringsförslag 122
Zuzana Roithová

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 två år efter driftsstarten och därefter 
vart femte år ska myndigheten utvärdera 
resultaten av sitt arbete. 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 (däribland
konsumenternas och 
konsumentorganisationernas) synpunkter 
beaktas, såväl på gemenskapsnivå som på 
nationell nivå. Rapporten och eventuella 
sammanhängande förslag ska överlämnas 
till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. cs
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