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Ændringsforslag 133
Erika Mann

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med regelsættet fra 2002 for 
elektronisk kommunikation blev der 
indført et system, hvorefter reguleringen 
varetages af nationale tilsynsmyndigheder, 
som skal samarbejde indbyrdes og med 
Kommissionen for at sikre udvikling af en 
konsistent reguleringspraksis og ensartet 
anvendelse af regelsættet i hele 
Fællesskabet.

(2) Med regelsættet fra 2002 for 
elektronisk kommunikation blev der 
indført et system, hvorefter reguleringen 
varetages af nationale tilsynsmyndigheder, 
som skal samarbejde indbyrdes og med 
Kommissionen for at sikre udvikling af en 
konsistent reguleringspraksis og ensartet 
anvendelse af regelsættet i hele 
Fællesskabet, dog med mulighed for 
lovgivningsmæssig konkurrence mellem 
de nationale tilsynsmyndigheder ud fra 
specifikke nationale markedsforhold.

Or. en

Begrundelse

BERT bør ikke føre til fuld harmonisering af nationale markeder. Der skal fortsat være sund 
lovgivningsmæssig konkurrence.

Ændringsforslag 134
Erika Mann

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) BERT oprettes med henblik på at 
skabe samarbejde mellem 
medlemsstaternes tilsynsmyndigheder, 
uden at den eksisterende 
reguleringspraksis harmoniseres så 
meget, at den lovgivningsmæssige 
konkurrence undergraves.
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Or. en

Ændringsforslag 135
Erika Mann

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er derfor behov for et mere solidt 
institutionelt grundlag for oprettelsen af et 
organ, der samler de nationale 
tilsynsmyndigheders ekspertise og erfaring 
og er udstyret med et sæt klart definerede 
beføjelser, eftersom det skal besidde reel
autoritet over for de berørte parter og den 
sektor, der reguleres gennem kvaliteten af 
dets resultater.

(7) Der er derfor behov for et mere solidt 
institutionelt grundlag for oprettelsen af et 
organ, der samler de nationale 
tilsynsmyndigheders ekspertise og erfaring 
og er udstyret med et sæt klart definerede 
beføjelser, eftersom det skal besidde 
autoritet over for de berørte parter og den 
sektor, der reguleres gennem kvaliteten af 
dets resultater.

Or. en

Ændringsforslag 136
Erika Mann

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den nuværende strategi gående ud 
på at skabe større overensstemmelse 
mellem de nationale tilsynsmyndigheder 
gennem udveksling af information og 
viden om praktiske erfaringer har vist sig 
at være en succes på kort sigt.  Imidlertid 
vil der være behov for en mere indgående 
koordinering mellem alle 
tilsynsmyndigheder på nationalt plan og 
EU-plan for at forstå og yderligere 
udvikle det indre marked for elektroniske 
kommunikationstjenester, så der opnås 
større konsekvens i reguleringen. 
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Or. en

Begrundelse

Det skal bemærkes, at der i de senere år er blevet etableret et samarbejde mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder, selv om det ikke er perfekt. Der er behov for større samarbejde 
for at forstå Europas kommunikationsmarked og påvirke det i den rigtige retning. 

Ændringsforslag 137
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det gør det nødvendigt at oprette et 
nyt fællesskabsorgan, Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation (i det følgende benævnt 
"myndigheden"). Myndigheden vil kunne 
bidrage effektivt til at fremme den fulde 
gennemførelse af det indre marked gennem 
sin bistand til Kommissionen og de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den skal 
fungere som referencepunkt og vil kunne 
skabe den fornødne tillid på grund af sin 
uafhængighed, kvaliteten af sin rådgivning 
og den information, den formidler, 
åbenheden i sine procedurer og metoder og 
den omhu, hvormed den udfører sine 
opgaver. 

(12) Det gør det nødvendigt at oprette et 
nyt uafhængigt fællesskabsorgan baseret 
på en udvidelse af De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) (i det 
følgende benævnt "myndigheden"). 
Myndigheden vil kunne bidrage effektivt 
til at fremme den fulde gennemførelse af 
det indre marked gennem sin bistand til 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den skal fungere som 
referencepunkt og vil kunne skabe den 
fornødne tillid på grund af sin 
uafhængighed, kvaliteten af sin rådgivning 
og den information, den formidler, 
åbenheden i sine procedurer og metoder og 
den omhu, hvormed den udfører sine 
opgaver.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at oprette et fuldstændig nyt agentur.  I stedet bør der etableres et 
organ som f.eks. en udvidet ERG, der er integreret i 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. Dette er mere end nok begrundelse for at give ERG flere beføjelser ved at 
gøre den til en juridisk person og dermed uafhængig.
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Ændringsforslag 138
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Myndigheden skal erstatte ERG og 
fungere som det eneste forum for 
samarbejde mellem nationale 
tilsynsmyndigheder i udførelsen af 
samtlige deres opgaver i medfør af 
regelsættet.

(14) Myndigheden skal erstatte ERG og 
fungere som det eneste forum for 
samarbejde mellem nationale 
tilsynsmyndigheder og mellem disse 
myndigheder og Kommissionen i 
udførelsen af samtlige deres opgaver i 
medfør af regelsættet.

Or. ro

Ændringsforslag 139
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Myndigheden bør oprettes inden for 
Fællesskabets eksisterende institutionelle 
struktur og kompetencefordeling. Den bør 
være uafhængig i relation til tekniske 
spørgsmål og have retlig, administrativ og 
finansiel autonomi. Med henblik herpå er 
det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at den 
bliver et fællesskabsorgan med status som 
juridisk person og beføjelser til at udføre 
de opgaver, der pålægges den ved denne 
forordning.

(15) Myndigheden bør oprettes inden for 
Fællesskabets eksisterende institutionelle 
struktur og kompetencefordeling. Den bør 
være uafhængig i relation til tekniske 
spørgsmål og have retlig, administrativ og 
finansiel autonomi. Med henblik herpå er 
det nødvendigt, at den bliver et 
fællesskabsorgan med status som juridisk 
person og beføjelser til at udføre de 
opgaver, der pålægges den ved denne 
forordning.

Or. ro
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Ændringsforslag 140
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Myndigheden bør derfor rådgive 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 
med EU-regelsættet for elektronisk 
kommunikation og således medvirke til, at 
det implementeres effektivt.

(18) Myndigheden bør derfor rådgive 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder samt på dets 
anmodning Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med EU-regelsættet for 
elektronisk kommunikation og således 
medvirke til, at det implementeres 
effektivt.

Or. ro

Ændringsforslag 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) BERT bør ved den årlige gennemgang 
pege på bedste reguleringspraksis, især i 
forbindelse med de tilbageværende 
vanskeligheder på markedet, og bidrage til 
at højne beskyttelses- og 
sikkerhedsniveauet for borgerne.

Or. es

Begrundelse

For at skabe sammenhæng med ændringsforslagene til de øvrige foreslåede bestemmelser, da 
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de beføjelser, der gives til myndigheden, går ud over dem, som sådanne organer bør have.

Ændringsforslag 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Kommissionen kan med henblik på 
opfyldelsen af formålet med Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen) søge 
uafhængig ekspertrådgivning hos 
myndigheden om brugen af 
radiofrekvenserne i Fællesskabet. Denne 
rådgivning kan eventuelt omfatte 
specifikke tekniske undersøgelser samt 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvensanalyser af foranstaltninger i 
relation til frekvenspolitikken. Den vil 
også kunne omfatte spørgsmål vedrørende 
implementeringen af artikel 4 i beslutning 
676/2002/EF, hvor myndigheden vil 
kunne blive anmodet om at rådgive 
Kommissionen vedrørende de resultater, 
der er opnået ved Kommissionens 
mandater til Den Europæiske Konference 
af Post- og Teleadministrationer (CEPT). 

udgår

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med BERT's opgaver, da det af dens kompetenceområde klart bør fremgå, 
at det ikke omfatter frekvensforvaltning og -brug.  
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Ændringsforslag 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den teknologiske udvikling og 
markedsudviklingen har øget potentialet 
for udvikling af elektroniske 
kommunikationstjenester, der rækker ud 
over de enkelte medlemsstaters geografiske 
grænser, men der er risiko for, at 
tilstedeværelsen af divergerende retlige og 
reguleringsmæssige vilkår for udviklingen 
af tjenesterne i henhold til national 
lovgivning i stigende grad vil bremse
udbuddet af sådanne tjenester på tværs af 
landegrænserne. Myndigheden bør derfor 
spille en central rolle i bestræbelserne på 
at fastsætte ensartede vilkår for tilladelser 
til disse tjenester både med hensyn til 
generelle tilladelser og brugsrettigheder 
til frekvenser eller numre og med hensyn 
til rådgivning af Kommissionen om 
enkelthederne i de foranstaltninger, der 
skal iværksættes i henhold til direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) for at opnå 
sådanne ensartede vilkår.

(22) Den teknologiske udvikling og 
markedsudviklingen har øget potentialet 
for udvikling af elektroniske 
kommunikationstjenester, der rækker ud 
over de enkelte medlemsstaters geografiske 
grænser, og den gradvise tilnærmelse 
mellem divergerende retlige og 
reguleringsmæssige vilkår for udviklingen 
af tjenesterne i henhold til national 
lovgivning vil i stigende grad lette
udbuddet af sådanne tjenester på tværs af 
landegrænserne.

Or. es

Begrundelse

Gør betragtningen kortere og mere enkel.

Ændringsforslag 144
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Myndigheden bør fungere som (24) EU har behov for et ekspertisecenter 
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ekspertisecenter på europæisk plan i 
spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed og give vejledning 
og råd til Europa-Parlamentet, 
Kommissionen eller kompetente organer 
udpeget af medlemsstaterne. 
Kommunikationsnets og 
informationssystemers sikkerhed og 
modstandsdygtighed er fortsat af største 
betydning for samfundet og et centralt 
element i EU-regelsættet for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. Der er 
risiko for, at det indre marked ikke kan 
fungere efter hensigten, hvis de 
sikkerhedsrelaterede bestemmelser i 
rammedirektivet og særdirektiverne ikke 
anvendes ensartet. Myndighedens 
mulighed for at yde teknisk rådgivning på 
anmodning af Kommissionen og 
medlemsstaterne vil kunne fremme en 
mere konsekvent anvendelse af disse 
direktiver på nationalt plan. 

på europæisk plan i spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed og give vejledning 
og råd til Europa-Parlamentet, 
Kommissionen eller kompetente organer 
udpeget af medlemsstaterne. 
Kommunikationsnets og 
informationssystemers sikkerhed og 
modstandsdygtighed er fortsat af største 
betydning for samfundet og et centralt 
element i EU-regelsættet for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. Der er 
risiko for, at det indre marked ikke kan 
fungere efter hensigten, hvis de 
sikkerhedsrelaterede bestemmelser i 
rammedirektivet og særdirektiverne ikke 
anvendes ensartet. Muligheden for 
ekspertisecentret i spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed for at yde teknisk 
rådgivning på anmodning af 
Kommissionen og medlemsstaterne vil 
kunne fremme en mere konsekvent 
anvendelse af disse direktiver på nationalt 
plan. 

Or. ro

Begrundelse

Net- og informationssikkerhed er af afgørende betydning for forbrugertillid til 
informationssamfundstjenester.

Ændringsforslag 145
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Hvis der opstår tvister mellem 
virksomheder på tværs af landegrænserne 
vedrørende rettigheder eller forpligtelser i 
henhold til regelsættet for elektronisk 
kommunikation, bør myndigheden på 
anmodning af den nationale myndighed for 

(26) Hvis der opstår tvister mellem 
virksomheder på tværs af landegrænserne 
vedrørende rettigheder eller forpligtelser i 
henhold til regelsættet for elektronisk 
kommunikation, bør myndigheden på 
anmodning af den nationale myndighed for 
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bilæggelse af tvister kunne undersøge 
baggrunden for tvisten og rådgive de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder om, 
hvilke foranstaltninger den anser det for 
mest hensigtsmæssigt for dem at træffe for 
at løse tvisten i overensstemmelse med 
regelsættet.

bilæggelse af tvister og Kommissionen 
iværksætte en undersøgelse, hvor den bør
undersøge baggrunden for tvisten og 
rådgive de berørte nationale 
tilsynsmyndigheder om, hvilke 
foranstaltninger den anser det for mest 
hensigtsmæssigt for dem at træffe for at 
løse tvisten i overensstemmelse med 
regelsættet.

Or. ro

Ændringsforslag 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Myndigheden bør for at kunne udføre 
de opgaver, der er fastsat i denne 
forordning, og skaffe sig øget viden om 
problemstillingerne på området for 
elektronisk kommunikation, herunder 
eksisterende og nye risici på området for 
net- og informationssikkerhed, være i 
stand til at analysere igangværende og 
forventede udviklinger. Til det formål kan 
myndigheden indsamle relevant 
information, især om brud på sikkerhed 
og integritet af væsentlig betydning for 
driften af net eller tjenester, der udbydes 
af nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med artikel 13a, stk. 3, i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), 
samt via spørgeskemaer.

(28) BERT bør for at kunne udføre de 
opgaver, der er fastsat i denne forordning, 
og skaffe sig øget viden om 
problemstillingerne på området for 
elektronisk kommunikation have kendskab 
til alle aspekter i rammedirektivet og 
relevante særdirektiver uden at gå ind i 
spørgsmål, der vedrører specifikke EU-
organer eller -agenturer som f.eks. Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed, som opererer 
uden for dens anvendelsesområde.

Or. es

Begrundelse

Det skal gøres klart, at spørgsmål vedrørende net- og informationssikkerhed ikke falder inden 
for BERT's eller myndighedens kompetenceområde, men inden for ENISA's
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Ændringsforslag 147
Erika Mann

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) BERT bør bidrage til udvikling af 
netværks- og informationssikkerhed, især 
gennem erkendelse af trusler mod 
netværkssikkerheden, udvikling af 
metoder til bedste praksis, fremme af 
risikovurderinger og samarbejde med 
internationale organisationer. BERT's 
rolle vedrørende netværks- og 
informationssikkerhed bør tages op til 
fornyet vurdering i forbindelse med den 
revurdering pr. 1. januar 2014.  

Or. en

Begrundelse

Det er for tidligt at give BERT en stor rolle at spille i forbindelse med sikkerhedsrelaterede 
emner, men det er klogt at slå fast, at der kan blive behov for et større rolle i den nærmeste 
fremtid.

Ændringsforslag 148
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Myndigheden bør i sin egenskab af 
center for formidling og udveksling af 
information om spørgsmål vedrørende 
reguleringen af elektroniske 
kommunikationstjenester i hele 
Fællesskabet og med det formål at fremme 
åbenhed og mindske de administrative 
byrder for udbydere og brugere af disse 
tjenester føre og give adgang til et register 
med oplysninger om brugen af frekvenser 

(29) Myndigheden bør i sin egenskab af 
center for formidling og udveksling af 
information om spørgsmål vedrørende 
reguleringen af elektroniske 
kommunikationstjenester i hele 
Fællesskabet og med det formål at fremme 
åbenhed og mindske de administrative 
byrder for udbydere og brugere af disse 
tjenester føre og give adgang til et register 
med oplysninger om brugen af frekvenser 



AM\723731DA.doc 13/68 PE406.122v01-00

DA

inden for Fællesskabet, baseret på 
standardiseret information, som 
medlemsstater regelmæssigt fremsender. 
For at skabe større åbenhed om 
detailpriserne for at foretage og modtage 
regulerede roamingopkald inden for 
Fællesskabet og gøre det lettere for 
roamingkunder at træffe beslutninger om 
benyttelse af deres mobiltelefoner i 
udlandet bør myndigheden sikre, at 
interesserede parter har adgang til 
ajourførte oplysninger om anvendelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om 
roaming på offentlige mobiltelefonnet i 
Fællesskabet og om ændring af direktiv 
2002/21/EF, og hvert år offentliggøre 
resultaterne af sit tilsyn på dette felt.

inden for Fællesskabet, baseret på 
standardiseret information, som 
medlemsstater regelmæssigt fremsender. 
For at skabe større åbenhed om 
detailpriserne for at foretage og modtage 
regulerede roamingopkald inden for 
Fællesskabet og gøre det lettere for 
roamingkunder at træffe beslutninger om 
benyttelse af deres mobiltelefoner i 
udlandet bør BERT sikre, at interesserede 
parter har adgang til ajourførte oplysninger 
om anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. 
juni 2007 om roaming på offentlige 
mobiltelefonnet i Fællesskabet og om 
ændring af direktiv 2002/21/EF, og hvert år 
offentliggøre resultaterne af sit tilsyn på 
dette felt. Disse oplysninger skal 
offentliggøres i en pjece, og udgifterne til 
offentliggørelse og trykning i forbindelse 
hermed skal afholdes over BERT-
budgettet. 

Or. ro

Ændringsforslag 149
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Kommissionen bør kunne anmode 
myndigheden om at påtage sig eventuelle 
andre specifikke opgaver, der ligger inden 
for myndighedens kompetenceområde, og 
som anses for at kunne bidrage til 
opfyldelsen af formålet med EU-
regelsættet for elektronisk 
kommunikation.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Der er ikke grundlag for denne uddelegering af beføjelser, da tilsynsmyndigheder kun bør 
tildeles sådanne opgaver, når der er et  specifikt behov for regulering, og i så fald kun via en 
specifik retsakt efter høring af de berørte grupper. Ellers vil der være en risiko for, at 
reguleringsopgaver, som der ikke er påvist et behov for, vil blive uddelegeret udelukkende på 
en " mistanke", hvilket kan skade retssikkerheden og i den sidste ende også konkurrencen.

Ændringsforslag 150
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Myndigheden bør have en struktur, 
der er egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Erfaringer med tilsvarende 
fællesskabsmyndigheder giver visse 
retningslinjer i så henseende, men
strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der 
tages fuldt hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders specifikke rolle og 
uafhængighed.

(32) BERT bør have en struktur, der er 
egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der, 
både på nationalt plan og på EU-plan,
tages fuldt hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders specifikke rolle og 
uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

Dette fjerner enhver tvivl om de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed som 
hjørnestenen i en effektiv regulering i denne sektor, hvad enten det er individuelt på nationalt 
plan eller kollektivt på EU-plan.
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Ændringsforslag 151
Mary Honeyball

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Myndigheden bør have en struktur, 
der er egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Erfaringer med tilsvarende 
fællesskabsmyndigheder giver visse 
retningslinjer i så henseende, men
strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der 
tages fuldt hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders specifikke rolle og 
uafhængighed.

(32) BERT bør have en struktur, der er 
egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der, 
både på nationalt plan og på EU-plan,
tages fuldt hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders specifikke rolle og 
uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

Dette fjerner enhver tvivl om de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed.

Ændringsforslag 152
Erika Mann

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Myndigheden bør have en struktur, 
der er egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Erfaringer med tilsvarende 
fællesskabsmyndigheder giver visse 
retningslinjer i så henseende, men
strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der 
tages fuldt hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders specifikke rolle og 

(32) BERT bør have en slank struktur, der 
er egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Det samlede personale bør ikke overskride 
30 personer. Strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der 
tages fuldt hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders specifikke rolle og 
uafhængighed.
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uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 153
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Myndigheden bør have en struktur, 
der er egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Erfaringer med tilsvarende 
fællesskabsmyndigheder giver visse 
retningslinjer i så henseende, men
strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der 
tages fuldt hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders specifikke rolle og 
uafhængighed.

(32) BERT bør have en struktur, der er 
egnet til de opgaver, den skal udføre. 
Strukturen bør tilpasses 
fællesskabssystemets særlige behov i 
relation til regulering af elektronisk 
kommunikation. Det er især vigtigt, at der
på alle planer tages fuldt hensyn til de 
nationale tilsynsmyndigheders specifikke 
rolle og uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Myndigheden bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt 
og frem for alt uafhængigt. Til afspejling af 
forholdene på nationalt plan bør 
repræsentantskabet derfor handle 
uafhængigt af alle markedsinteresser og 
ikke søge eller modtage instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 

(33) BERT bør kunne varetage sine
funktioner effektivt og frem for alt 
uafhængigt. I forbindelse med indgriben i 
spørgsmål vedrørende markedsregulering 
og til afspejling af forholdene på nationalt 
plan bør repræsentantskabet handle 
uafhængigt af alle markedsinteresser og 
ikke søge eller modtage instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
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privat enhed. privat enhed.

Or. es

Begrundelse

"Myndigheden" bør ikke have regulerende funktioner, men kun funktioner af rådgivende 
karakter.

Ændringsforslag 155
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Myndigheden bør ud over sine 
grundlæggende principper om 
uafhængighed og åbenhed være en 
organisation, der er åben for kontakter med 
industrien, forbrugerne og andre 
interesserede parter. Myndigheden bør
styrke samarbejdet mellem forskellige 
aktører på net- og 
informationssikkerhedsområdet, bl.a. ved 
regelmæssigt at afholde høringer med 
erhvervslivet, universiteter samt andre 
berørte sektorer og ved at skabe 
kontaktnetværk for fællesskabsorganer, 
den offentlige sektors organer udpeget af 
medlemsstaterne, den private sektors 
organer og forbrugerorganisationer.

(37) BERT bør ud over sine 
grundlæggende principper om 
uafhængighed og åbenhed være en 
organisation, der er åben for kontakter med 
bl.a. industrien, forbrugerne, 
fagforeninger, organer fra den offentlige 
sektor, forskningscentre og andre 
interesserede parter. Hvor det er relevant, 
bør BERT bistå Kommissionen med 
formidling og udveksling af bedste praksis 
blandt virksomheder.

Or. en

Begrundelse

BERT bør have mulighed for at høre og samarbejde med de forskellige aktører i den 
elektroniske kommunikationssektor.
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Ændringsforslag 156
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at garantere myndighedens fulde 
autonomi og uafhængighed bør den have et 
selvstændigt budget. Fællesskabets 
budgetprocedure er fortsat gældende for 
alle tilskud, der konteres Den Europæiske 
Unions almindelige budget. Desuden bør 
Revisionsretten revidere myndighedens 
regnskab i overensstemmelse med artikel 
91 i Kommissionen forordning (EF, 
Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 
2002 om rammefinansforordning for de 
organer, der er omhandlet i artikel 185 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1605/2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget.

(40) For at garantere BERT's fulde 
autonomi og uafhængighed bør 
sammenslutningen have et selvstændigt 
budget. En tredjedel af dens midler vil 
stamme fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget, mens to tredjedele af 
indtægterne vil komme fra de nationale 
tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder 
har egnede og ubetingede midler til dette 
formål. Denne finansieringsmetode må 
ikke have nogen indflydelse på BERT's 
uafhængighed af medlemsstaterne og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 157
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Kommissionen bør kunne pålægge 
virksomheder økonomiske sanktioner, 
hvis de ikke leverer de oplysninger, som er 
nødvendige for, at myndigheden kan 
udføre sine opgaver effektivt. 
Medlemsstaterne bør desuden sikre sig, at 
de har det fornødne retsgrundlag til at 
kunne iværksætte sanktioner, som er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning, over for virksomheder for 

(42) Kommissionen bør kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger, hvis 
virksomhederne ikke leverer de 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
BERT kan udføre sine opgaver effektivt.  
Medlemsstaterne bør desuden sikre sig, at 
de har det fornødne retsgrundlag til at 
kunne iværksætte sanktioner, som er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning, over for virksomheder for 
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manglende opfyldelse af de forpligtelser, 
der følger af denne forordning. 

manglende opfyldelse af de forpligtelser, 
der følger af denne forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 158
Erika Mann

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Pr. 1. januar 2014 bør der foretages 
en revurdering med henblik på at vurdere, 
om der er behov for at forlænge BERT's 
mandat. Hvis der er grundlag for en 
forlængelse, bør budget- og 
procedurebestemmelserne og de 
menneskelige ressourcer revurderes. 

Or. en

Ændringsforslag 159
Alexander Alvaro

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. Det Europæiske Repræsentantskab for 
Elektronisk Kommunikation (ERBEC)
oprettes med de i denne forordning 
fastsatte ansvarsområder. Kommissionen 
hører ERBEC under udøvelsen af sine 
funktioner i henhold til rammedirektivet 
og særdirektiverne som fastsat i denne 
forordning.
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; Hvis det vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)
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Or. en

Begrundelse

For at formalisere det udvidede anvendelsesområde for den tidligere ERG som rådgiver og 
koordinator for den fælles europæiske reguleringspolitik. Denne ændring gælder for hele 
teksten.

Ændringsforslag 160
Jorgo Chatzimarkakis

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. Der oprettes en Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) med 
de i denne forordning fastsatte 
ansvarsområder.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; Hvis det vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt agentur.  I stedet bør der etableres et organ som f.eks. 
en udvidet ERG, der er integreret i 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. Dette er mere 
end nok begrundelse for at give ERG flere beføjelser ved at gøre den til en juridisk person og 
dermed uafhængig.
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Ændringsforslag 161
David Hammerstein

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammedirektivets og særdirektivernes 
anvendelsesområde og gør brug af 
ekspertisen hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den bidrager til at 
gøre det indre marked for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester mere 
velfungerende, især med henblik på 
udvikling af tværeuropæisk elektronisk 
kommunikation og et højt og effektivt 
niveau for net- og informationssikkerhed,
gennem udførelse af de opgaver, der er 
nævnt i kapitel II og III.

2. Myndigheden handler inden for 
rammedirektivets og særdirektivernes 
anvendelsesområde og gør brug af 
ekspertisen hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den bidrager til at 
gøre det indre marked for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester mere 
velfungerende, især med henblik på  

a) fremme af interoperable 
kommunikationsmarkeder på tværs af 
grænserne
b) lige adgang til elektroniske 
kommunikationsmarkeder
c) styring af markedsovergangen til frie 
informationsstrukturer som internettet
d) sammenhæng i national 
reguleringsvirksomhed 
gennem udførelse af de opgaver, der er 
nævnt i kapitel II og III.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens rolle skal være at fremme konkurrencen. Den kan ikke "udvikle" EU-dækkende 
kommunikation. Hovedopgaverne er at styre de traditionelle telekommunikationsmarkeders 
strukturelle overgang til internetverdenen og bekæmpe adgangshindringer og 
forskelsbehandling, idet der sikres en sammenhængende strategi for alle 
reguleringsmyndigheder i Europa.
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Ændringsforslag 162
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammedirektivets og særdirektivernes 
anvendelsesområde og gør brug af 
ekspertisen hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den bidrager til at 
gøre det indre marked for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester mere 
velfungerende, især med henblik på
udvikling af tværeuropæisk elektronisk 
kommunikation og et højt og effektivt 
niveau for net- og informationssikkerhed,
gennem udførelse af de opgaver, der er 
nævnt i kapitel II og III.

2. BERT handler inden for 
rammedirektivets og særdirektivernes 
anvendelsesområde og gør brug af 
ekspertisen hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den bidrager til at 
gøre det indre marked for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester mere 
velfungerende, især fremme af en effektiv 
og konsekvent anvendelse af regelsættet 
for elektronisk kommunikation og 
udvikling af tværeuropæisk elektronisk 
kommunikation gennem udførelse af de 
opgaver, der er nævnt i kapitel II og III.

Or. en

Ændringsforslag 163
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammedirektivets og særdirektivernes 
anvendelsesområde og gør brug af 
ekspertisen hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den bidrager til at 
gøre det indre marked for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester mere 
velfungerende, især med henblik på 
udvikling af tværeuropæisk elektronisk 
kommunikation og et højt og effektivt 
niveau for net- og informationssikkerhed,
gennem udførelse af de opgaver, der er 
nævnt i kapitel II og III.

2. BERT handler inden for 
rammedirektivets og særdirektivernes 
anvendelsesområde og gør brug af 
ekspertisen hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den bidrager til at 
forbedre den nationale regulering i den 
elektroniske kommunikationssektor og 
gøre det indre marked for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester mere 
velfungerende, især udvikling af 
tværeuropæisk elektronisk kommunikation 
gennem udførelse af de opgaver, der er 
nævnt i kapitel II og III.
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Or. en

Ændringsforslag 164
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. BERT tjener som et middel til 
udveksling af information og vedtagelse 
af konsekvente beslutninger fra de 
nationale tilsynsmyndigheders side. 
BERT danner et organisatorisk grundlag 
for de nationale tilsynsmyndigheders 
beslutningstagning. BERT vedtager fælles 
holdninger og bemærkninger og rådgiver 
Kommissionen og bistår de nationale 
tilsynsmyndigheder i forbindelse med 
deres opgaver i henhold til 
rammedirektivet og særdirektiverne. 

Or. en

Ændringsforslag 165
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Med denne forordnings ikrafttræden 
vedtager Rådet og Europa-Parlamentet en 
beslutning om oprettelse af et kontor til 
sikring af passende midler til BERT. 
Beslutningen sikrer, at kontoret indgår i 
EU-administrationen, for så vidt angår 
betingelserne for ansættelser og 
budgetansvar. For så vidt det kræves for 
at sikre en selvstændig udførelse af 
BERT's opgaver, sikrer beslutningen 
særlige personalebestemmelser for 
kontoret. Desuden fastsætter beslutningen 
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bestemmelser for BERT's  første møde og 
første formandskab. 
Kontoret har sæde i Bruxelles.

Or. en

Ændringsforslag 166
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden varetager sine opgaver i 
henhold til denne forordning ved at:

BERT varetager sine opgaver i henhold til 
denne forordning ved at:

Or. en

Ændringsforslag 167
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) afgive udtalelser på anmodning af 
Kommissionen eller på eget initiativ og 
være Kommissionen behjælpelig med 
yderligere teknisk bistand i alle spørgsmål
vedrørende elektronisk kommunikation

(a) afgive udtalelser, udstede henstillinger 
og træffe beslutninger på eget initiativ, 
hvor denne forordning fastsætter dette, i 
alle spørgsmål inden for dens opgaver

Or. en

Begrundelse

BERT skal kun fungere inden for sine opgaver i henhold til denne forordning. Den kan være 
et uafhængigt organ, der arbejder på eget initiativ.
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Ændringsforslag 168
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) afgive udtalelser på anmodning af 
Kommissionen eller på eget initiativ og 
være Kommissionen behjælpelig med 
yderligere teknisk bistand i alle spørgsmål 
vedrørende elektronisk kommunikation

(a) afgive udtalelser på anmodning af 
Kommissionen, de nationale 
tilsynsmyndigheder eller på eget initiativ 
og være Kommissionen behjælpelig med 
yderligere teknisk bistand eller anden 
nødvendig teknisk information i alle 
spørgsmål vedrørende elektronisk 
kommunikation

Or. ro

Ændringsforslag 169
David Hammerstein

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) tilbyde teknisk bistand og skabe 
kontakt til open source-samfund, som 
udvikler væsentlige dele af den 
europæiske kommunikationsinfrastruktur 

Or. en

Begrundelse

Store dele af den europæiske elektroniske kommunikationsinfrastruktur udvikles i dag af open 
source-samfund. Den nye institution skal skabe kontakt til disse samfund og øge kendskabet til 
reguleringsvirksomheden på europæisk plan.
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Ændringsforslag 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) rette henstillinger til de nationale 
tilsynsmyndigheder vedrørende tvister 
mellem parter i flere medlemsstater og 
spørgsmål om e-tilgængelighed.

(i) rådgive de nationale 
tilsynsmyndigheder vedrørende tvister 
mellem parter i flere medlemsstater og i 
givet fald vedrørende spørgsmål om e-
tilgængelighed.

Or. es

Begrundelse

Udtrykket "henstilling" bør undgås, da det har fået en særlig betydning i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) udarbejde og forelægge Europa-
Parlamentet og Kommissionen en 
årsrapport om elektroniske
kommunikationsnets og 
informationssystemers sikkerhed med 
fokus på levering af specifikke 
informationssamfundstjenester, især på 
området e-forvaltningstjenester, og stille 
forslag til Kommissionen om vedtagelse af 
foranstaltninger til forbedring af disse 
nets og systemers sikkerhed.   

Or. ro

Begrundelse

Sikkerheden i forbindelse med informationssamfundstjenester, især på området e-
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forvaltningstjenester, bør drøftes af Parlamentet og Kommissionen.

Ændringsforslag 172
David Hammerstein

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) levere software, som er licenseret 
under European Union Public License 
eller en kompatibel licens.

Or. en

Begrundelse

Institutionen kan ikke blot udsende henstillinger, men også offentliggøre software til nationale 
reguleringsmyndigheder eller slutbrugere. Ændringsforslaget klarlægger dette.

Ændringsforslag 173
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning af Kommissionen afgiver 
myndigheden udtalelser om alle spørgsmål 
vedrørende elektronisk kommunikation.

1. På anmodning af Kommissionen afgiver 
BERT udtalelser om alle spørgsmål 
vedrørende elektronisk kommunikation 
som fastsat i denne forordning. BERT 
kan endvidere på eget initiativ afgive 
udtalelse om disse spørgsmål til 
Kommissionen eller nationale 
tilsynsmyndigheder. BERT tilbyder i givet 
fald alternative løsninger.

Or. en
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Begrundelse

Det skal være klart, at BERT udelukkende arbejder inden for denne forordnings 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 174
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden bidrager især til at sikre 
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).

2. BERT bidrager især til at sikre 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). BERT forestår 
overvågningen af overholdelsen af 
reglerne gennem konsekvente årlige 
målepunkter( key performance indicators 
(KPI)), som opstiller resultatkriterier, især 
vedrørende udestående flaskehalse.  

Or. en

Begrundelse

En harmoniseret gennemførelse af de eksisterende bestemmelser om  ubundtet adgang til 
abonnentledninger (LLU) kræver en konsekvent overvågning og benchmarking. BERT bør 
have beføjelser til at overvåge en korrekt gennemførelse af LLU og give klare bedste praksis-
benchmarks for de tidsfrister, priser og procedurer, der bruges. BERT bør stille ensartede 
benchmarks til rådighed for de nationale reguleringsmyndigheder til bedømmelse af 
gennemførelsen på grundlag af årlige key performance indicators (KPI) omfattende 
betingelser vedrørende frister og levering af LLU, pris- og serviceniveauer og betingelserne 
for informationssystemer.
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Ændringsforslag 175
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden bidrager især til at sikre 
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).

2. BERT bidrager især til at sikre 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). BERT forestår 
overvågningen af overholdelsen af 
reglerne gennem konsekvente årlige 
målepunkter( key performance indicators 
(KPI)), som opstiller resultatkriterier, især 
vedrørende udestående flaskehalse.  

Or. en

Begrundelse

BERT bør have beføjelser til at overvåge en korrekt gennemførelse af ubundtet adgang til 
abonnentledninger og give klare bedste praksis-benchmarks for de tidsfrister, priser og 
procedurer, der bruges.

Ændringsforslag 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden bidrager især til at sikre 
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 

2. BERT bidrager især til at sikre ensartet 
anvendelse af bestemmelserne i 
rammedirektivet og særdirektiverne ved at 
bistå Kommissionen, hvis den anmoder 
om det, ved forberedelsen af henstillinger 
eller beslutninger, der skal vedtages af 
Kommissionen i forbindelse med alle de 
spørgsmål, der er nævnt i artikel 3 i denne 
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(rammedirektivet). forordning, jf. artikel 19 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Or. es

Begrundelse

Hænger sammen med forslaget vedrørende BERT i tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 177
Catherine Trautmann

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) og i 
givet fald regionale markeder

Or. en

Begrundelse

BERT spiller en rådgivende rolle vedrørende markedsanalyser på nationalt og i givet fald 
regionalt niveau.

Ændringsforslag 178
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) effektiv implementering af 
alarmnummeret "112", som omhandlet i 
artikel 26 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet)

(h) implementering og overvågning af 
effektiv anvendelse af alarmnummeret 
"112", som omhandlet i artikel 26 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet)

Or. ro
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Ændringsforslag 179
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) transparens i forbindelse med ubundtet 
adgang til abonnentledninger, som 
omhandlet i artikel 9 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet)

(m) transparens i forbindelse med ubundtet 
adgang til abonnentledninger, som 
omhandlet i artikel 9 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet); disse foranstaltninger 
omfatter især mål for håndhævelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. 
december 2000 om ubundtet adgang til 
abonnentledninger1, f.eks. frister for 
produktion og levering af ubundtet 
adgang til abonnentledninger, pris- og 
serviceniveauer for aftaler om 
serviceniveau og betingelser for 
informationssystemer, der garanterer lige 
adgang til særlige oplysninger   
_____________________

EFT L 336 af 30.12.2000, s. 4.

Or. en

Begrundelse

En harmoniseret gennemførelse af de eksisterende bestemmelser om  fuld ubundtet adgang til 
abonnentledninger (LLU) kræver en konsekvent overvågning og benchmarking. BERT bør 
have beføjelser til at overvåge en korrekt gennemførelse af LLU og give klare bedste praksis-
benchmarks for de tidsfrister, priser og procedurer, der bruges. BERT bør stille ensartede 
benchmarks til rådighed for de nationale reguleringsmyndigheder til bedømmelse af 
gennemførelsen på grundlag af årlige key performance indicators (KPI) omfattende
betingelser vedrørende frister og levering af LLU, pris- og serviceniveauer og betingelserne 
for informationssystemer.

                                               
1
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Ændringsforslag 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o) spørgsmål vedrørende radiofrekvenser, 
som omhandlet i artikel 4 og 6 i 
beslutning 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen)

(o) spørgsmål under BERT's 
ansvarsområde i rammedirektivet og 
særdirektiverne, for så vidt de berører 
eller berøres af frekvensforvaltningen 

Or. es

Begrundelse

Det bør i direktivet specificeres, hvilke spørgsmål der falder ind under myndighedens 
ansvarsområde.

Ændringsforslag 181
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder tager størst muligt 
hensyn til BERT's udtalelser. I tilfælde af 
at BERT foreslår alternative løsninger ud 
fra forskellige markedsbetingelser og 
stiafhængighed i forbindelse med 
forskellige reguleringsstrategier overvejer
de nationale tilsynsmyndigheder, hvilken 
løsning der passer bedst til deres 
reguleringsstrategi. De nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen 
offentliggør, hvordan der er taget hensyn 
til BERT's udtalelse.

Or. en
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Begrundelse

Der skal tages hensyn til eksisterende forskelle på de nationale markeder, når der foreslås 
løsninger.

Ændringsforslag 182
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høring af myndigheden om afgrænsning 
og analyse af nationale markeder og om 

korrigerende foranstaltninger

Høring af BERT om afgrænsning og 
analyse af nationale markeder og om 

korrigerende foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

Selv om Kommissionens veto i forbindelse med korrigerende foranstaltninger fjernes, bør 
BERT spille en rolle i denne forbindelse.

Ændringsforslag 183
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høring af myndigheden om afgrænsning 
og analyse af nationale markeder og om 

korrigerende foranstaltninger

Høring af BERT om afgrænsning og 
analyse af nationale markeder og om 

korrigerende foranstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 184
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høring af myndigheden om afgrænsning 
og analyse af nationale markeder og om 

korrigerende foranstaltninger

Høring af BERT om afgrænsning og 
analyse af nationale markeder og om 

korrigerende foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, hvor BERT spiller en rolle i forbindelse med korrigerende 
foranstaltninger, er det nødvendigt at fastholde henvisningen til dem. 

Ændringsforslag 185
Mary Honeyball

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høring af myndigheden om afgrænsning 
og analyse af nationale markeder og om 
korrigerende foranstaltninger

Høring af BERT om afgrænsning og 
analyse af nationale markeder og om 
korrigerende foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

Selv om Kommissionens veto i forbindelse med korrigerende foranstaltninger fjernes, bør 
BERT spille en rolle i forbindelse med forslag til korrigerende foranstaltninger .
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Ændringsforslag 186
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens gennemgang af nationale 
markeder

BERT's gennemgang af nationale 
markeder

Or. en

Ændringsforslag 187
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

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, 
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.

1. Hvis BERT 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 BERT, at konkurrencen på det 
pågældende marked ikke er effektiv, 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. Disse forpligtelser skal være i 
overensstemmelse med artikel 8 og artikel 
9 til 13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet).

Or. en
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Begrundelse

I tilfælde af at en national tilsynsmyndighed ikke har gennemført sin analyse af et relevant 
marked inden for den frist, der er fastsat i artikel 16, stk. 6, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), bør Kommissionen have mulighed for at anmode BERT om at afgive en 
udtalelse omfattende et udkast til foranstaltning.

Ændringsforslag 188
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) På anmodning af de nationale 
tilsynsmyndigheder samarbejder 
myndigheden med dem og tilbyder dem 
støtte og teknisk rådgivning med henblik 
på den bedst mulige implementering af 
alarmnummeret "112".   

Or. ro

Ændringsforslag 189
Catherine Trautmann

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 
kommunikation i Fællesskabet.

1. BERT yder på anmodning rådgivning til 
Kommissionen og til 
Frekvenspolitikudvalget i forbindelse med 
spørgsmål inden for BERT's
ansvarsområde, der påvirker eller 
påvirkes af brugen af radiofrekvenser til 
elektronisk kommunikation i Fællesskabet. 
BERT arbejder i givet fald sammen med 
Frekvenspolitikudvalget .

Or. en
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Begrundelse

Denne henvisning til Frekvenspolitikudvalget sikrer overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Ændringsforslag 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

udgår

Or. es

Begrundelse

Den europæiske myndighed bør ikke have noget at gøre med frekvensspørgsmål og heller ikke 
spille nogen rolle på områder, der falder ind under artikel 6 i frekvensbeslutningen 
(forbindelser med tredjelande og internationale organisationer), da de nationale 
tilsynsmyndigheder med ansvar for frekvensspørgsmål i den forbindelse bør være en del af 
myndigheden.

Ændringsforslag 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndigheden offentliggør en 
årsrapport om den forventede 
frekvensudvikling i sektoren for 
elektronisk kommunikation og om 

udgår
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politikker for elektronisk kommunikation 
og gør her rede for potentielle behov og 
problemstillinger.

Or. es

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have beføjelser i frekvensspørgsmål.

Ændringsforslag 192
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden afgiver på anmodning
udtalelse til Kommissionen om 
anvendelsesområdet for og indholdet af de 
i artikel 6a i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet) omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger. Udtalelsen 
kan bl.a. omhandle myndighedens 
vurdering af eventuelle fordele for det 
indre marked for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester ved 
gennemførelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 6a i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet) og udpegelsen af 
tjenester med tværeuropæisk potentiale, 
som kunne have fordel af disse 
foranstaltninger.

1. Kommissionen kan anmode BERT om 
at afgive udtalelse til Kommissionen,  
Frekvenspolitikudvalget eller 
Frekvensudvalget om anvendelsesområdet 
for og indholdet af de i artikel 6a i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet) 
omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger. Udtalelsen 
kan bl.a. omhandle BERT's vurdering af 
eventuelle fordele for det indre marked for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester ved 
gennemførelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 6a i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet) og udpegelsen af 
tjenester med tværeuropæisk potentiale, 
som kunne have fordel af disse 
foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Eget initiativ

Myndigheden kan på eget initiativ afgive 
udtalelse til Kommissionen om de i artikel 
4, stk. 2, artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 3, 
artikel 10, stk. 1, og artikel 12, 14, 21 og 
22 omhandlede spørgsmål.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de beføjelser, Den Europæiske Myndighed bør have.

Ændringsforslag 194
Erika Mann

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. BERT 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. Ud fra forskellige 
markedsbetingelser og stiafhængighed i 
forbindelse med forskellige 
reguleringsstrategier kan BERT udvikle 
alternative problemløsninger inden for 
den harmoniserede reguleringsramme.
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Or. en

Ændringsforslag 195
David Hammerstein

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bestille og selv gennemføre 
undersøgelser om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og 
regulering og beskyttelse af disse

(b) bestille og selv gennemføre 
undersøgelser om elektroniske 
kommunikationsnet og 
serviceinteroperabilitet

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "beskyttelse" er ikke præcist nok.  Den bedste sikkerhed for konkurrence på 
markedet er at holde nøje øje med interoperabilitet, da den hænger sammen med 
målsætningen om at fremme konkurrencen. Bestemmelsen bliver mere præcis.

Ændringsforslag 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bestille og selv gennemføre 
undersøgelser om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og 
regulering og beskyttelse af disse 

(b) bestille og selv gennemføre 
undersøgelser om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og 
regulering af disse i spørgsmål, der falder 
ind under BERT's kompetenceområde 
som fastsat i rammedirektivet og 
særdirektiverne

Or. es
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Begrundelse

Emnerne for de rapporter, der kan bestilles fra myndigheden eller BERT, bør være begrænset 
til dem, der falder ind under dens ansvarsområde.

Ændringsforslag 197
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bestille og selv gennemføre 
undersøgelser om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og 
regulering og beskyttelse af disse 

(b) bestille og selv gennemføre 
undersøgelser om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og e-
forvaltningstjenester og -systemer og 
regulering af disse 

Or. ro

Begrundelse

E-forvaltningstjenester bør spille en afgørende rolle for den institution, der er ansvarlig for 
elektroniske kommunikationsnets sikkerhed.  

Ændringsforslag 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 
de nationale tilsynsmyndigheder i emner, 
der falder ind under BERT's 
kompetenceområde som fastsat i 
rammedirektivet og særdirektiverne.

Or. es
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Begrundelse

Emnerne for de rapporter, der kan bestilles fra myndigheden eller BERT, bør være begrænset 
til dem, der falder ind under dens ansvarsområde.

Ændringsforslag 199
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) underbygge - sammen med 
medlemsstaterne -  Kommissionens 
foranstaltninger med henblik på at sikre 
interoperabilitet mellem elektroniske 
kommunikationsnet, 
informationssystemer og elektroniske 
registre som krævet i EU-lovgivningen.  

Or. ro

Begrundelse

Visse projekter, som er nødvendige for at sikre interoperabilitet mellem elektroniske 
kommunikationsnet, informationssystemer og elektroniske registre som krævet i EU-
lovgivningen, bør underbygges på EU-niveau og være omfattet af EU-budgettet.   

Ændringsforslag 200
David Hammerstein

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 formaterne 
ISO 32000:2008, ISO/IEC 26300:2006 
eller ISO/IEC 15445:2000.

Or. en
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Begrundelse

Præcisering. Der nævnes de mest almindelige ISO-dokumentstandarder, som er obligatoriske 
for offentlige organer i mange medlemsstater.

Ændringsforslag 201
Erika Mann

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. BERT stiller sådan information til 
rådighed for offentligheden i en let 
tilgængelig form. Behandlingen skal være 
fortrolig.

Or. en

Ændringsforslag 202
Dragoş Florin David

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, Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en 
let tilgængelig form.

Or. ro
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Ændringsforslag 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden kan i forbindelse med 
rapportens offentliggørelse afgive 
udtalelse til Kommissionen om de 
foranstaltninger, der kan træffes for at løse 
de problemer, der måtte være konstateret 
ved vurderingen af de stk. 1 nævnte 
spørgsmål.

3. BERT skal i forbindelse med 
årsrapportens offentliggørelse afgive 
udtalelse til Kommissionen om de 
foranstaltninger, der kan træffes for at løse 
de problemer, der måtte være konstateret 
ved vurderingen af de stk. 1 nævnte 
spørgsmål.

Or. es

Begrundelse

Myndigheden bør ikke kun afgive udtalelse på Kommissionens anmodning, da det er logisk, at 
rapporten, hvis myndigheden eller BERT aflægger beretning om situationen på markederne, 
ikke blot bør identificere eksisterende problemer, men også foreslå hensigtsmæssige 
løsninger, uden at Kommissionen behøver at anmode specifikt om en udtalelse.

Ændringsforslag 204
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning af Kommissionen eller på 
eget initiativ rådgiver myndigheden 
Kommissionen og medlemsstaterne om 
forbedring af elektroniske tjenesters og 
terminaludstyrs interoperabilitet, 
tilgængelighed og brug, især for så vidt 
angår interoperabilitet på tværs af 
landegrænser. Den nedsætter en gruppe 
bestående af repræsentanter for 
medlemsstater, sammenslutninger af 
virksomheder i industrien for elektronisk 
kommunikation, sammenslutninger af 
slutbrugere og sammenslutninger, der 

(1) På anmodning af Kommissionen eller 
på eget initiativ rådgiver myndigheden 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder om forbedring af 
elektroniske tjenesters og terminaludstyrs 
interoperabilitet, tilgængelighed og brug, 
især for så vidt angår interoperabilitet på 
tværs af landegrænser, og ser på
handicappedes og ældre slutbrugeres 
særlige behov.
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repræsenterer handicappede slutbrugere. 
Gruppen drøfter også handicappedes og 
ældre slutbrugeres særlige behov. 

Or. ro

Ændringsforslag 205
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vælger en formand og en 
næstformand blandt sine medlemmer. 
Næstformanden erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv. 
Formandens og næstformandens 
mandatperiode er to og et halvt år og kan 
fornyes. Formandens og næstformandens 
mandatperiode udløber under alle 
omstændigheder, når deres medlemskab 
af bestyrelsen ophører.

2. Repræsentantskabet vælger en formand 
og en næstformand blandt sine 
medlemmer. Næstformanden erstatter 
formanden, når denne er forhindret i at 
udføre sit hverv. Formandens og 
næstformandens mandatperiode er to og et 
halvt år i henhold til de valgprocedurer, 
der fremgår af forretningsordenen.

Or. en

Ændringsforslag 206
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det påhviler bestyrelsens formand at 
indkalde til bestyrelsesmøder. 
Myndighedens direktør deltager i 
drøftelserne, medmindre bestyrelsen 
beslutter andet. Der afholdes ordinære 
bestyrelsesmøder mindst to gange om året. 
Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af 
formanden eller på anmodning af 
Kommissionen eller af mindst en tredjedel 

3. Formanden indkalder til ordinære 
møder i repræsentantskabet mindst fire 
gange om året. Repræsentantskabet kan 
desuden afholde ekstraordinære møder på 
initiativ af formanden eller på anmodning 
af Kommissionen eller af mindst en 
tredjedel af medlemmerne. 
Repræsentantskabet kan indbyde personer 
med potentielt relevante synspunkter til at 
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af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen
kan indbyde enhver, hvis synspunkt kan 
være af interesse, til at overvære dens 
møder som observatør. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
myndigheden.

overvære møderne som observatører. 
Medlemmerne af repræsentantskabet kan, 
såfremt forretningsordenen tillader det, 
bistås af rådgivere og eksperter.

Or. en

Begrundelse

Indkaldelse til møder i BERT's styrende organer bør foretages af formanden for det 
pågældende organ. Dette vil ikke gribe ind i den administrerende direktørs administrative 
forpligtelser (f.eks. udarbejdelse af dagsordener og udsendelse af mødemeddelelser).

Ændringsforslag 207
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det påhviler bestyrelsens formand at 
indkalde til bestyrelsesmøder.
Myndighedens direktør deltager i 
drøftelserne, medmindre bestyrelsen 
beslutter andet. Der afholdes ordinære 
bestyrelsesmøder mindst to gange om året. 
Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af 
formanden eller på anmodning af 
Kommissionen eller af mindst en tredjedel 
af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen
kan indbyde enhver, hvis synspunkt kan 
være af interesse, til at overvære dens 
møder som observatør. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
myndigheden.

3. Den administrerende direktør indkalder 
til ordinære møder i repræsentantskabet 
mindst fire gange om året. Der kan 
desuden afholdes ekstraordinære møder
på initiativ af formanden eller på 
anmodning af Kommissionen eller af 
mindst en tredjedel af medlemmerne. 
Repræsentantskabet kan indbyde personer 
med potentielt relevante synspunkter til at 
overvære møderne som observatører. 
Medlemmerne af repræsentantskabet kan, 
såfremt forretningsordenen tillader det, 
bistås af rådgivere og eksperter.
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Or. en

Begrundelse

Hvis man i vid udstrækning bruger samreguleringsmekanismer, der indebærer udtalelser fra 
BERT gennem afstemninger, er der risiko for, at kun fire ordinære møder om året ikke er nok 
til at klare opgaven inden for den fastsatte tid.

Ændringsforslag 208
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det påhviler bestyrelsens formand at 
indkalde til bestyrelsesmøder.
Myndighedens direktør deltager i 
drøftelserne, medmindre bestyrelsen 
beslutter andet. Der afholdes ordinære 
bestyrelsesmøder mindst to gange om året.
Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af 
formanden eller på anmodning af 
Kommissionen eller af mindst en tredjedel 
af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen
kan indbyde enhver, hvis synspunkt kan 
være af interesse, til at overvære dens 
møder som observatør.
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
myndigheden

3. Formanden indkalder til ordinære 
møder i repræsentantskabet mindst fire 
gange om året. Repræsentantskabet kan 
desuden afholde ekstraordinære møder på 
initiativ af formanden eller på anmodning 
af Kommissionen eller af mindst en 
tredjedel af medlemmerne. 
Repræsentantskabet kan indbyde personer 
med potentielt relevante synspunkter til at 
overvære møderne som observatører. 
Medlemmerne af repræsentantskabet kan, 
såfremt forretningsordenen tillader det, 
bistås af rådgivere og eksperter.

Or. en
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Ændringsforslag 209
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.

4. Repræsentantskabet vedtager sine 
beslutninger med et flertal på to tredjedele 
af de tilstedeværende medlemmer, 
medmindre der fastsættes andet i denne 
forordning, rammedirektivet eller 
særdirektiverne.

Repræsentantskabet godkender BERT's 
forretningsorden med et flertal på to 
tredjedele.  Forretningsordenen sikrer, at 
medlemmerne af repræsentantskabet altid 
modtager fuldstændige dagsordener og 
udkast til forslag forud for hvert møde, så 
de har mulighed for at stille 
ændringsforslag inden afstemningen. 

Or. en

Ændringsforslag 210
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.

(4) Repræsentantskabet vedtager sine 
beslutninger med et flertal på to tredjedele 
af de tilstedeværende medlemmer, 
medmindre der fastsættes andet i denne 
forordning, rammedirektivet eller 
særdirektiverne. Disse beslutninger 
meddeles til Kommissionen. 

Or. ro
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Ændringsforslag 211
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.

4. Repræsentantskabet vedtager sine 
beslutninger med kvalificeret flertal i 
henhold til bestemmelserne for Rådets 
afstemninger, jf. artikel 205, stk. 2, i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab

Or. en

Begrundelse

Hvis repræsentantskabet skal fungere ordentligt, bør der være kvalificeret flertal i henhold til 
de bestemmelser, der gælder i Rådet.

Ændringsforslag 212
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren og chefen for 
netsikkerhed.

8. Repræsentantskabet udøver disciplinær 
myndighed over den administrerende 
direktør.

Or. en
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Ændringsforslag 213
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren og chefen for 
netsikkerhed.

8. Repræsentantskabet udøver disciplinær 
myndighed over den administrerende 
direktør.

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktør bør være ansvarlig over for repræsentantskabet - det vigtigste 
beslutningsorgan - og ikke kun handle efter dets vejledning.

Ændringsforslag 214
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Repræsentantskabet bistår den 
administrerende direktør med vejledning 
vedrørende varetagelsen af dennes 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 215
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Repræsentantskabet udnævner den 
administrerende direktør. Det træffer 
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beslutning med et flertal på tre fjerdedele 
af medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren er formand for
repræsentantskabet.

2. Repræsentantskabet vælger en formand
blandt sine medlemmer. 

Or. pl

Begrundelse

Artikel 27, stk. 2, er i modstrid med artikel 28, stk. 1. I henhold til Kommissionens forslag skal 
direktøren for Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation 
faktisk behandle sine egne udtalelser, da disse afgives af repræsentantskabet, som direktøren i 
henhold til artikel 27, stk. 2, er formand for.   

Ændringsforslag 217
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktøren Den administrerende direktør

Or. en
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Ændringsforslag 218
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktøren Den administrerende direktør

Or. en

Ændringsforslag 219
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser,
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ. 

1. BERT ledes efter vejledning fra
repræsentantskabet af sin 
administrerende direktør. Den 
administrerende direktør må ikke søge 
eller modtage instrukser fra nogen regering 
eller noget organ.

Or. en

Ændringsforslag 220
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser,
må direktøren ikke søge eller modtage 

1. BERT ledes af sin administrerende 
direktør, som er ansvarlig over for og 
handler efter instrukser fra 
repræsentantskabet i udøvelsen af sine 
funktioner. Den administrerende direktør
må ikke på anden vis søge eller modtage 
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instrukser fra nogen regering eller noget 
organ. 

instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktør bør være et overordnet medlem af personalet med operationelt 
ansvar i BERT og ansvarlig over for repræsentantskabet.

Ændringsforslag 221
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktørens embedsperiode er fem år.
Inden for de sidste ni måneder af denne 
periode foretager Kommissionen en 
evaluering. Ved evalueringen vurderer 
Kommissionen især følgende:

3. Den administrerende direktørs
embedsperiode er fem år.

(a) direktørens arbejdsindsats 
(b) myndighedens opgaver og behov de 
følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 222
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

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 

4. Repræsentantskabet kan forlænge den 
administrerende direktørs embedsperiode 
én gang med højst tre år under hensyn til 
evalueringsrapporten, men kun såfremt det 
kan begrundes med BERT's opgaver og 
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myndighedens opgaver og behov. behov.

Or. en

Ændringsforslag 223
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

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.

4. Repræsentantskabet kan forlænge den 
administrerende direktørs embedsperiode 
én gang med højst tre år under hensyn til 
evalueringsrapporten, men kun såfremt det 
kan begrundes med BERT's opgaver og 
behov.

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktør er et overordnet medlem af personalet, og en forlængelse af 
den pågældendes embedsperiode bør ikke afhænge af et initiativ fra Kommissionens side.

Ændringsforslag 224
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode direktøren om at aflægge 
beretning om udførelsen af hans opgaver 
og pligter.

(6) Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode den administrerende direktør om 
at aflægge beretning om udførelsen af hans 
opgaver og pligter. Om nødvendigt kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
anmode generaldirektøren om at besvare 
spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. 
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Or. ro

Ændringsforslag 225
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktøren repræsenterer myndigheden 
og er ansvarlig for dens ledelse.

1. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for ledelsen af BERT og handler 
i overensstemmelse med de beføjelser, der 
er uddelegeret af repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktør kan af repræsentantskabet få bemyndigelse til at repræsentere 
BERT. Imidlertid er det repræsentantskabet, der i første række bør repræsentere BERT.

Ændringsforslag 226
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktøren repræsenterer myndigheden
og er ansvarlig for dens ledelse.

1. Den administrerende direktør kan af 
repræsentantskabet få bemyndigelse til at 
repræsentere BERT i specifikke sager og 
er ansvarlig for dens ledelse.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren forbereder bestyrelsens 
arbejde. Han deltager uden stemmeret i 
bestyrelsens møder.

2. Den administrerende direktør 
forbereder dagsordenen for 
repræsentantskabet. Han/hun deltager 
uden stemmeret i repræsentantskabets 
møder.

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktør bør forberede og ikke fastlægge dagsordenen. Fastlæggelsen af 
dagsordenen er en administrativ opgave, som bør udføres af formanden.

Ændringsforslag 228
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 4-23 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktør bør være et overordnet medlem af personalet med operationelt 
ansvar i BERT og ansvarlig over for repræsentantskabet. Denne bestemmelse stammer fra 
Kommissionens EECMA-forslag og er ikke i overensstemmelse med BERT-forslaget.



AM\723731DA.doc 57/68 PE406.122v01-00

DA

Ændringsforslag 229
Fiona Hall

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. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for at overvåge gennemførelsen
af BERT's årlige arbejdsprogram efter 
vejledning fra repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktør bør være et overordnet medlem af personalet med operationelt 
ansvar i BERT. Den egentlige gennemførelse bør være repræsentantskabets ansvar. Den 
administrerende direktørs ansvar bør være at overvåge denne proces.

Ændringsforslag 230
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.  Hvert år udarbejder direktøren udkastet 
til årsrapport om myndighedens aktiviteter 
med en særskilt afdeling om 
myndighedens reguleringsvirksomhed og 
en afdeling om finansielle og 
administrative anliggender.

8. Hvert år udarbejder den 
administrerende direktør udkastet til 
årsrapport om BERT's aktiviteter med en 
særskilt afdeling om BERT's
reguleringsvirksomhed og en afdeling om 
finansielle og administrative anliggender.

Or. en

Begrundelse

BERT's aktiviteter omfatter ikke blot rådgivning/høring af Kommissionen, men også udvikling 
af fælles holdninger og bedste praksis samt deling af ekspertise mellem de deltagende 
nationale tilsynsmyndigheder. Ordet "regulerings" er bredere og dækker hele 
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aktivitetsspektret.

Ændringsforslag 231
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Direktøren udøver de i artikel 49, stk. 3, 
nævnte beføjelser over for myndighedens
personale.

9. Repræsentantskabet kan uddelegere 
udøvelsen af de i artikel 49, stk. 3, nævnte 
beføjelser over for BERT's personale til 
den administrerende direktør.

Or. en

Ændringsforslag 232
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndighedens indtægter udgøres af: 1. BERT's indtægter opdeles som følger:
(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 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1

(b) en andel af afgifter for 
brugsrettigheder betalt af ansøgere i 
henhold til artikel 17

(b) to tredjedele af dens årlige midler er et 
direkte bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne 
sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder 
har de nødvendige økonomiske og 
menneskelige ressourcer til at kunne 
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deltage i arbejdet i BERT og sikre 
sidstnævnte tilstrækkelig finansiering.
Medlemsstaterne specificerer den 
budgetpost, som de nationale 
tilsynsmyndigheder 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.

_____________________
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. Ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
2008/29/EF (EUT L 6 af 10.1.2008, s. 7).

Or. en

Ændringsforslag 233
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndighedens indtægter udgøres af: 1. BERT's 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 i De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (sektionen vedrørende 
Kommissionen)

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

(b) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 234
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) eventuelle testamentariske gaver, 
donationer eller tilskud som omhandlet i 
artikel 26, stk. 7;

udgår

Or. de

Begrundelse

Finansieringsstrukturen for den foreslåede europæiske myndighed er særdeles betænkelig, da 
myndigheden skal være uafhængig. Muligheden for frivillige bidrag fra medlemsstater, 
nationale tilsynsmyndigheder eller endog tredjeparter (donationer!) indebærer en betydelig 
risiko for ensidig indflydelse fra særligt velbeslåede donorers side. Enhver beslutning om 
regulering ville skulle undersøges med henblik herpå. Mekanismen ville også tage sig 
særdeles ugunstigt ud set udefra.

Ændringsforslag 235
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres 
tilsynsmyndigheder.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Finansieringsstrukturen for den foreslåede europæiske myndighed er særdeles uheldig, da 
myndigheden skal være uafhængig. Muligheden for frivillige bidrag fra medlemsstater, 
nationale tilsynsmyndigheder eller endog tredjeparter (donationer!) indebærer en betydelig 
risiko for ensidig indflydelse fra særligt velbeslåede donorers side. Enhver beslutning om 
regulering ville skulle undersøges med henblik herpå. Mekanismen ville også tage sig 
særdeles ugunstigt ud set udefra.

Ændringsforslag 236
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifterne omfatter udgifter til 
personale, administration, infrastruktur og 
drift.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 237
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der udarbejdes for hvert regnskabsår, 
som altid følger kalenderåret, overslag over 
myndighedens indtægter og udgifter, og 
overslaget opføres på myndighedens 
budget.

4. Der udarbejdes for hvert regnskabsår, 
som altid følger kalenderåret, overslag over 
indtægter og udgifter, og overslaget 
opføres på myndighedens budget.

Or. en
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Ændringsforslag 238
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. BERT's organisatoriske og finansielle 
struktur revideres pr. 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 239
David Hammerstein

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oplysninger, der anmodes om i 
henhold til stk. 1, kan vedrøre 
dokumentation med det formål at sikre 
interoperabilitet mellem to forskellige 
elektroniske systemer eller net for at 
muliggøre kommunikation og 
dataudveksling mellem dem.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelse vedrørende anmodningen om dokumentation i forbindelse med indbyrdes 
forbindelser.
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Ændringsforslag 240
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan pålægge 
virksomheder sanktioner i form af bøder,
hvis de undlader at give de i artikel 41 
omhandlede oplysninger. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 241
David Hammerstein

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Myndigheden kan i relevante tilfælde 
indføre undtagelser i forbindelse med 
væsentlige patentkrav vedrørende 
europæiske standarder, når det er 
berettiget for at forhindre misbrug af 
patenter fra patentindehavernes side, 
f.eks. hvis en standardorganisation eller 
markeder ikke gøres opmærksom på et 
kendt patent og en kendt verserende 
patentansøgning, inden den europæiske 
standard sendes på markedet. 

Or. en

Begrundelse

Et instrument til bekæmpelse af "hemmeligholdelse af patent" ("submarine patenting") af 
kommunikationsstandarder, som er en alvorlig trussel for markedstilliden, jf. gennemførelsen 
af artikel 8, stk. 2, og artikel 30 i TRIPS-aftalen. Jf. også RIM blackberry-sagen, hvor den 
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amerikanske regering greb ind. 

Ændringsforslag 242
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der pålægges sanktioner i henhold 
til denne artikel, offentliggør 
myndigheden navnene på de pågældende 
virksomheder og begrundelsen for 
sanktioner i form af bøder, der er pålagt.

3. Kommissionen henvender sig til 
virksomhederne, hvis de ikke efterkommer 
den anmodning om oplysninger, der 
henvises til i artikel 41. Eventuelt og efter
anmodning fra BERT kan Kommissionen 
offentliggøre navnene på disse
virksomheder. 

Or. en

Ændringsforslag 243
David Hammerstein

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Audiovisuelle streaming- og 
optagelsestjenester leveres på en 
teknologineutral måde.

Or. en

Begrundelse

Streaming og audiovisuelle optagelser skal gøres tilgængelige for at sikre størst mulig 
gennemskuelighed. 
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Ændringsforslag 244
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De afgørelser, myndigheden træffer i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
1049/2001, kan indklages for 
ombudsmanden eller indbringes for 
Domstolen på de betingelser, som er fastsat 
i henholdsvis artikel 195 og 230 i traktaten.

3. De afgørelser, BERT træffer i henhold 
til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
1049/2001, kan indklages for 
ombudsmanden eller indbringes for 
Domstolen på de betingelser, som er fastsat 
i henholdsvis artikel 195 og 230 i traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 245
Mary Honeyball

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, 
der gør det muligt at ansætte nationale 
eksperter, som medlemsstaterne udsender 
til myndigheden.

4. Repræsentantskabet kan vedtage 
bestemmelser, der gør det muligt at ansætte 
nationale eksperter, som medlemsstaterne 
udsender til BERT.

Or. en

Begrundelse

BERT skal kunne nyde godt af ekspertise i de nationale tilsynsmyndigheder.
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Ændringsforslag 246
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. BERT's personale bør ikke overskride 
30 personer.

Or. en

Begrundelse

BERT bør have en slank struktur.

Ændringsforslag 247
Pilar del Castillo Vera

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 tre år efter, at BERT har påbegyndt 
sin virksomhed, offentliggør 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
de erfaringer, der er indhøstet fra BERT's
virksomhed. Evalueringen omfatter 
BERT's 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 fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet. Europa-
Parlamentet afgiver udtalelse om 
Kommissionens rapport.

Or. en
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Ændringsforslag 248
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem år efter, at BERT har 
påbegyndt sin virksomhed, ophører den 
med at eksistere, medmindre Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
af den opfattelse, at markedsvilkårene 
ikke har ændret sig på en måde, der gør, 
at der ikke længere er behov for en 
sammenslutning af 
reguleringsmyndigheder. I den 
forbindelse offentliggør Kommissionen en 
rapport, hvori den evaluerer 
markedsbetingelserne og opstiller 
prognoser for udviklingen. 
Evalueringsrapporten og eventuelle dertil 
knyttede forslag til retsakt fremsendes 
rettidigt til såvel Europa-Parlamentet som 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 249
Erika Mann

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pr. 1. januar 2014 foretages der en 
revurdering med henblik på at vurdere, 
om der er behov for at forlænge BERT's 
mandat. Hvis der er grundlag for en 
forlængelse, revurderes budget- og 
procedurebestemmelserne og de 
menneskelige ressourcer. 
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Or. en

Begrundelse

En revurdering er relevant, inden der træffes afgørelse om fremtiden for BERT.
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