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Ändringsförslag 133
Erika Mann

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Med 2002 års regelverk för elektronisk 
kommunikation upprättas ett tillsynssystem 
som genomförs av nationella 
tillsynsmyndigheter och möjliggör för 
dessa myndigheter att samarbeta med 
varandra och kommissionen för att 
säkerställa konsekvent tillsynspraxis och 
konsekvent tillämpning av regelverket 
i hela gemenskapen.

(2) Med 2002 års regelverk för elektronisk 
kommunikation upprättas ett tillsynssystem 
som genomförs av nationella 
tillsynsmyndigheter och möjliggör för 
dessa myndigheter att samarbeta med 
varandra och kommissionen för att 
säkerställa konsekvent tillsynspraxis och 
konsekvent tillämpning av regelverket 
i hela gemenskapen samtidigt som 
utrymme lämnas för 
regleringskonkurrens mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna, mot 
bakgrund av särskilda nationella 
marknadsvillkor.

Or. en

Motivering

BERT bör inte leda till fullständig harmonisering av nationella marknader. Sund 
regleringskonkurrens behöver upprätthållas.

Ändringsförslag 134
Erika Mann

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) BERT ska inrättas för att uppnå 
samordning mellan nationella 
tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna 
utan att befintliga regleringsstrategier 
harmoniseras i en utsträckning som 
undergräver regleringskonkurrensen.



PE406.122v01-00 4/67 AM\723731SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 135
Erika Mann

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det behövs därför en mer omfattande 
institutionell grund för att inrätta ett organ 
som samlar de nationella 
tillsynsmyndigheternas sakkunskaper och 
erfarenheter, tillsammans med tydligt 
fastställda befogenheter med beaktande av 
att detta organ måste kunna utöva verkligt
inflytande enligt sina medlemmar och den 
reglerade sektorn genom kvaliteten på dess 
arbete.

(7) Det behövs därför en mer omfattande 
institutionell grund för att inrätta ett organ 
som samlar de nationella 
tillsynsmyndigheternas sakkunskaper och 
erfarenheter, tillsammans med tydligt 
fastställda befogenheter med beaktande av 
att detta organ måste kunna utöva 
inflytande enligt sina medlemmar och den 
reglerade sektorn genom kvaliteten på dess 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 136
Erika Mann

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den nuvarande strategin för att få
nationella tillsynsmyndigheter att arbeta 
på samma sätt, genom utbyte av 
information och kunskap om praktiska 
erfarenheter, har på kort tid visat sig vara 
framgångsrik. Emellertid kommer större
samordning mellan alla 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå att krävas för att förstå och 
vidareutveckla den inre marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster, 
i syfte att få ett mer konsekvent regelverk.
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Or. en

Motivering

Det bör anges att ett samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter har uppnåtts under de 
senaste åren, även om detta samarbete inte är perfekt. Mer samarbete krävs för att kunna 
förstå och påverka EU:s kommunikationsmarknad i rätt riktning.

Ändringsförslag 137
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta gör att det finns behov av ett 
nytt gemenskapsorgan, en europeisk 
myndighet för marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad 
”myndigheten”). Myndigheten skulle bidra 
effektivt till fullföljandet av den inre 
marknaden genom sitt stöd till 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den skulle fungera 
som en referens och skapa förtroende 
genom sin opartiskhet, kvaliteten på de råd 
den ger och den information den sprider, 
öppenheten hos sina förfaranden och 
arbetssätt och sin skicklighet vid utförandet 
av sina uppgifter. 

(12) Detta gör att det finns behov av ett 
nytt oberoende gemenskapsorgan, som 
bygger på att Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter (ERG) förstärks
(nedan kallad myndigheten). Myndigheten 
skulle bidra effektivt till fullföljandet av 
den inre marknaden genom sitt stöd till 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den skulle fungera 
som en referens och skapa förtroende 
genom sin opartiskhet, kvaliteten på de råd 
den ger och den information den sprider, 
öppenheten hos sina förfaranden och 
arbetssätt och sin skicklighet vid utförandet 
av sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Det är onödigt att inrätta ett nytt organ. I stället bör ett organ inrättas som är ett förstärkt
ERG och som omfattas av EU-lagstiftningen. I domstolens dom (stora avdelningen) av 
den 2 maj 2006 i mål C-217/04, Förenade kungariket mot parlamentet och rådet, anges att 
artikel 95 kan användas som grund för inrättande av ett gemenskapsorgan. Detta ger ett 
starkt underlag för att öka ERG:s befogenheter genom att ge det rättskapacitet och därmed
också oberoende.
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Ändringsförslag 138
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Myndigheten bör ersätta ERG och 
fungera som ensamt forum för samarbete 
mellan de nationella tillsynsmyndigheterna 
vid utövningen av hela skalan av deras 
arbetsuppgifter enligt regelverket.

(14) Myndigheten ska ersätta ERG och 
agera som ensamt forum för samarbete 
mellan de nationella tillsynsmyndigheterna 
och mellan dessa myndigheter och 
kommissionen vid utövningen av hela 
skalan av deras arbetsuppgifter enligt 
regelverket.

Or. ro

Ändringsförslag 139
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Myndigheten bör inrättas med 
gemenskapens befintliga institutionella 
struktur och maktbalans. Den bör vara 
oberoende i tekniska frågor och även 
rättsligt, administrativt och ekonomiskt 
oberoende. För detta ändamål är det 
nödvändigt och lämpligt att den bör vara 
ett gemenskapsorgan med rättskapacitet 
som utför de uppgifter den åläggs enligt 
denna förordning.

(15) Myndigheten bör inrättas med 
gemenskapens befintliga institutionella 
struktur och maktbalans. Den bör vara 
oberoende i tekniska frågor och även 
rättsligt, administrativt och ekonomiskt 
oberoende. För detta ändamål är det 
nödvändigt att den bör vara ett 
gemenskapsorgan med rättskapacitet som 
utför de uppgifter den åläggs enligt denna 
förordning.

Or. ro
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Ändringsförslag 140
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Myndigheten bör följaktligen ge råd 
till kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
gemenskapens regelverk för elektronisk 
kommunikation och därigenom hjälpa till 
så att det genomförs effektivt.

(18) Myndigheten bör följaktligen ge råd 
till kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna, samt till 
Europaparlamentet om det så begär,
i enlighet med gemenskapens regelverk för 
elektronisk kommunikation och därigenom 
hjälpa till så att det genomförs effektivt.

Or. ro

Ändringsförslag 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) BERT:s årliga översyn bör kartlägga 
bästa regleringspraxis, särskilt i samband 
med de återstående svårigheterna på 
marknaden och bidra till att förbättra 
skydds- och säkerhetsnivån för 
medborgare.

Or. es

Motivering

Syftet är att uppnå överensstämmelse med den strategi som valts i ändringsförslag till andra 
föreslagna bestämmelser, eftersom myndigheten getts större befogenheter än vad sådana 
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organ bör ha.

Ändringsförslag 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att uppnå målen i beslut nr 
676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumspolitiken 
i Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslutet), kan 
kommissionen söka oberoende expertråd 
från myndigheten i fråga om 
användningen av radiofrekvenser 
i gemenskapen. Dessa råd kan omfatta 
särskilda tekniska undersökningar likaväl 
som en ekonomisk eller social 
konsekvensanalys i fråga om 
frekvenspolitiska åtgärder. De kan också 
handla om frågor som rör genomförandet 
av artikel 4 i beslut nr 676/2002/EG, där 
myndigheten kan tillfrågas att ge råd till 
kommissionen om de resultat som har 
uppnåtts under kommissionens mandat 
till Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT). 

utgår

Or. es

Motivering

Syftet är att uppnå överensstämmelse med BERT:s uppgifter, eftersom dess omfång bör 
tydliggöra att det inte täcker spektrumhantering och spektrumanvändning.
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Ändringsförslag 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Utvecklingen av tekniken och 
marknaden har visserligen medfört en ökad 
potential för spridning av elektroniska 
kommunikationstjänster bortom 
medlemsstaternas geografiska gränser, 
men det finns en risk att skillnaderna
i rättsliga villkor och tillsynsvillkor för 
spridning av sådana tjänster i de nationella 
lagarna allt mer kommer att hålla tillbaka
tillhandahållandet av dessa 
gränsöverskridande tjänster. Myndigheten 
bör därför spela en viktig roll i att 
upprätta harmoniserade villkor för 
auktorisation av sådana tjänster, oavsett 
om det handlar om allmänna 
auktorisationer, nyttjanderätter för 
radiofrekvenser eller nyttjanderätter för 
nummer, och genom rådgivning till 
kommissionen om detaljerna i de åtgärder 
som bör vidtas enligt direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) för att uppnå sådana 
harmoniserade villkor.

(22) Utvecklingen av tekniken och 
marknaden har visserligen medfört en ökad 
potential för spridning av elektroniska 
kommunikationstjänster bortom 
medlemsstaternas geografiska gränser, 
medan den gradvisa konvergensen
i rättsliga villkor och tillsynsvillkor för 
spridning av sådana tjänster i de nationella 
lagarna allt mer kommer att underlätta
tillhandahållandet av dessa 
gränsöverskridande tjänster.

Or. es

Motivering

Syftet är att förkorta skälet och förenkla formuleringen.

Ändringsförslag 144
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Myndigheten bör agera som ett (24) Unionen behöver ett expertcentrum 
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expertcentrum på EU-nivå för nät- och 
informationssäkerhetsfrågor, ge vägledning 
och råd till Europaparlamentet, 
kommissionen eller behöriga organ som 
medlemsstaterna har utsett. Säkerhet och 
tålighet hos kommunikationsnät och 
informationssystem är av största vikt för 
samhället och spelar en huvudroll 
i EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Det finns en risk 
för att den inre marknaden inte fungerar 
ordentligt på grund av att de 
säkerhetsrelaterade bestämmelserna 
i ramdirektivet och särdirektiven tillämpas 
olika. Åsikten hos en myndighet som ger 
tekniska råd på begäran av kommissionen 
och medlemsstaterna skulle underlätta en 
konsekvent tillämpning av dessa direktiv 
på nationell nivå.

på EU-nivå för nät- och 
informationssäkerhetsfrågor, ge vägledning 
och råd till Europaparlamentet, 
kommissionen eller behöriga organ som 
medlemsstaterna har utsett. Säkerhet och 
tålighet hos kommunikationsnät och 
informationssystem är av största vikt för 
samhället och spelar en huvudroll 
i EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och
kommunikationstjänster. Det finns en risk 
för att den inre marknaden inte fungerar 
ordentligt på grund av att de 
säkerhetsrelaterade bestämmelserna 
i ramdirektivet och särdirektiven tillämpas 
olika. Åsikten hos det europeiska 
expertcentrumet för nät- och 
informationssäkerhetsfrågor som ger 
tekniska råd på begäran av kommissionen 
och medlemsstaterna skulle underlätta en 
konsekvent tillämpning av dessa direktiv 
på nationell nivå.

Or. ro

Motivering

Nät- och informationssäkerhet är avgörande för konsumenternas förtroende för 
informationssamhällets tjänster.

Ändringsförslag 145
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Om det uppstår tvister över gränserna 
mellan företag i fråga om rättigheter eller 
skyldigheter enligt regelverket för 
elektronisk kommunikation bör 
myndigheten, på begäran av en nationell 
tillsynsmyndighet med ansvar för 
tvistlösning, kunna undersöka bakgrunden 

(26) Om det uppstår tvister över gränserna 
mellan företag i fråga om rättigheter eller 
skyldigheter enligt regelverket för 
elektronisk kommunikation bör 
myndigheten, på begäran av en nationell 
tillsynsmyndighet med ansvar för 
tvistlösning och på begäran av 
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till tvisten och ge råd till de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna om vilka 
åtgärder som är lämpligast för dem att 
vidta för att lösa den i enlighet med 
bestämmelserna i regelverket.

kommissionen, beställa en undersökning
för att undersöka bakgrunden till tvisten 
och ge råd till de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna om vilka åtgärder 
som är lämpligast för dem att vidta för att 
lösa den i enlighet med bestämmelserna 
i regelverket.

Or. ro

Ändringsförslag 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att kunna utföra de uppgifter som 
fastställs i denna förordning och bättre 
förstå utmaningarna inom området 
elektronisk kommunikation, däribland 
aktuella och framtida risker inom nät-
och informationssäkerhet, måste 
myndigheten kunna analysera aktuell och 
framtida utveckling. För detta syfte kan 
myndigheten samla in lämplig 
information, särskilt information om brott 
mot säkerhet och integritet som har en 
betydande inverkan på driften av nät eller 
tjänster som tillhandahålls av nationella 
tillsynsmyndigheter i enlighet med 
artikel 13.3 a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet), och även genom 
utfrågningar.

(28) För att kunna utföra de uppgifter som 
fastställs i denna förordning och bättre 
förstå utmaningarna inom området 
elektronisk kommunikation, måste BERT 
ha kännedom om alla aspekter som 
fastställts i ramdirektivet och 
i särdirektiven i fråga, utan att gå in på 
frågor som gäller särskilda 
gemenskapsorgan eller -byråer såsom 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (ENISA), som 
verkar utanför dess referensramar.

Or. es

Motivering

Det finns ett behov av att förtydliga att frågor som gäller nät- och informationssäkerheten 
inte faller inom BERT:s utan inom ENISA:s behörighet eller auktoritet.
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Ändringsförslag 147
Erika Mann

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) BERT bör bidra till att utveckla en 
kultur av nät- och informationssäkerhet,
särskilt genom att förstå hot mot 
nätsäkerheten, utveckla bästa praxis, 
främja riskbedömningsåtgärder och 
samarbete med internationella 
organisationer. BERT:s roll inom nät-
och informationssäkerhetsområdet bör 
utvärderas på nytt inom ramen för den 
översyn som planeras den 1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Det är för tidigt att ge BERT en större roll i säkerhetsrelaterade frågor, men det är klokt att 
ange att en större roll kan behövas inom den närmaste framtiden.

Ändringsförslag 148
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Myndigheten bör föra och 
tillgängliggöra ett register med information 
om frekvensanvändning i gemenskapen, 
utifrån standardiserad information som alla 
medlemsstater ska lämna regelbundet, 
registret bör vara ett nav för spridning och 
utbyte av information om frågor som rör 
reglering av elektroniska 
kommunikationstjänster i gemenskapen 
och bör främja öppenhet och minska de 
administrativa kostnaderna för leverantörer 
och användare av tjänsterna. För att 

(29) Myndigheten bör föra och 
tillgängliggöra ett register med information 
om frekvensanvändning i gemenskapen, 
utifrån standardiserad information som alla 
medlemsstater ska lämna regelbundet, 
registret bör vara ett nav för spridning och 
utbyte av information om frågor som rör 
reglering av elektroniska 
kommunikationstjänster i gemenskapen 
och bör främja öppenhet och minska de
administrativa kostnaderna för leverantörer 
och användare av tjänsterna. För att 
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förbättra öppenheten i fråga om 
återförsäljningspriser för att ringa och ta 
emot reglerade roamingsamtal inom 
gemenskapen och hjälpa roamingkunderna 
att fatta beslut om hur de bör använda sina 
mobiltelefoner utomlands, bör 
myndigheten se till att uppdaterad 
information om tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om 
roaming i allmänna mobiltelefonnät 
i gemenskapen och om ändring av direktiv 
2002/21/EG finns tillgänglig för 
intresserade parter och offentliggöra 
resultaten av sådan övervakning årligen.

förbättra öppenheten i fråga om 
återförsäljningspriser för att ringa och ta 
emot reglerade roamingsamtal inom 
gemenskapen och hjälpa roamingkunderna 
att fatta beslut om hur de bör använda sina 
mobiltelefoner utomlands, bör BERT se till 
att uppdaterad information om 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 717/2007 av 
den 27 juni 2007 om roaming i allmänna 
mobiltelefonnät i gemenskapen och om 
ändring av direktiv 2002/21/EG finns 
tillgänglig för intresserade parter och 
offentliggöra resultaten av sådan 
övervakning årligen. Denna information 
ska offentliggöras i en broschyr, vars
publicerings- och tryckkostnader ska tas 
från budgeten för BERT.

Or. ro

Ändringsförslag 149
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Kommissionen bör kunna be 
myndigheten att utföra ytterligare 
uppgifter inom dess allmänna 
ansvarsområde, om detta anses bidra till 
att uppfylla målen i gemenskapens 
regelverk för elektronisk kommunikation.

utgår

Or. de

Motivering

Detta bemyndigande förefaller inte motiverat, eftersom tillsynsmyndigheter ska få uppgifter 
bara vid ett konkret regleringsbehov och då bara med utgångspunkt i en specifik rättsakt och 
efter samråd med berörda parter. I annat fall skulle det finnas en risk att regleringsåtgärder 
vidtas redan ”utifrån en misstanke” utan att något behov fastställts, vilket skulle vara till 
nackdel för rättssäkerheten och i slutändan också för konkurrensen.
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Ändringsförslag 150
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Myndighetens utformning bör passa 
för de uppgifter den bör utföra. 
Erfarenheter från liknande 
gemenskapsmyndigheter ger viss 
vägledning i detta avseende, men
utformningen bör anpassas till de särskilda 
behoven inom gemenskapens system för 
tillsyn av elektronisk kommunikation. 
Särskilt bör full hänsyn tas till den 
speciella roll och det oberoende som 
nationella tillsynsmyndigheter har.

(32) BERT:s utformning bör passa för de 
uppgifter den bör utföra. Utformningen bör 
anpassas till de särskilda behoven inom 
gemenskapens system för tillsyn av 
elektronisk kommunikation. Särskilt bör 
full hänsyn tas till den speciella roll och det 
oberoende som nationella 
tillsynsmyndigheter har, både på nationell 
nivå och på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Detta visar mycket tydligt att principen om de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende, 
vare sig individuellt på nationell nivå eller kollektivt på EU-nivå, utgör grundvalen för en 
effektiv tillsyn inom denna sektor.

Ändringsförslag 151
Mary Honeyball

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Myndighetens utformning bör passa 
för de uppgifter den bör utföra. 
Erfarenheter från liknande 
gemenskapsmyndigheter ger viss 
vägledning i detta avseende, men
utformningen bör anpassas till de särskilda 
behoven inom gemenskapens system för 
tillsyn av elektronisk kommunikation. 

(32) BERT:s utformning bör passa för de 
uppgifter den bör utföra. Utformningen bör 
anpassas till de särskilda behoven inom 
gemenskapens system för tillsyn av 
elektronisk kommunikation. Särskilt bör 
full hänsyn tas till den speciella roll och det 
oberoende som nationella 
tillsynsmyndigheter har, både på nationell 
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Särskilt bör full hänsyn tas till den 
speciella roll och det oberoende som 
nationella tillsynsmyndigheter har.

nivå och på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag visar mycket tydligt betydelsen av principen om de nationella 
tillsynsmyndigheternas oberoende.

Ändringsförslag 152
Erika Mann

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Myndighetens utformning bör passa 
för de uppgifter den bör utföra. 
Erfarenheter från liknande 
gemenskapsmyndigheter ger viss 
vägledning i detta avseende, men
utformningen bör anpassas till de särskilda 
behoven inom gemenskapens system för 
tillsyn av elektronisk kommunikation. 
Särskilt bör full hänsyn tas till den 
speciella roll och det oberoende som 
nationella tillsynsmyndigheter har.

(32) BERT:s utformning bör vara effektiv 
och passa för de uppgifter den bör utföra. 
Dess personalstyrka bör inte överstiga 
30 anställda. Utformningen bör anpassas 
till de särskilda behoven inom 
gemenskapens system för tillsyn av 
elektronisk kommunikation. Särskilt bör 
full hänsyn tas till den speciella roll och det 
oberoende som nationella 
tillsynsmyndigheter har.

Or. en

Ändringsförslag 153
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Myndighetens utformning bör passa 
för de uppgifter den bör utföra. 
Erfarenheter från liknande 

(32) BERT:s utformning bör passa för de 
uppgifter den bör utföra. Utformningen bör 
anpassas till de särskilda behoven inom 
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gemenskapsmyndigheter ger viss 
vägledning i detta avseende, men
utformningen bör anpassas till de särskilda 
behoven inom gemenskapens system för 
tillsyn av elektronisk kommunikation. 
Särskilt bör full hänsyn tas till den 
speciella roll och det oberoende som 
nationella tillsynsmyndigheter har.

gemenskapens system för tillsyn av 
elektronisk kommunikation. Särskilt bör 
full hänsyn tas till den speciella roll och det 
oberoende som nationella 
tillsynsmyndigheter har på alla nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Myndigheten bör ha den behörighet 
som krävs för att utföra sina 
tillsynsuppdrag på ett effektivt och framför 
allt oberoende sätt. För att spegla 
situationen på det nationella planet bör 
tillsynsnämnden därför agera oberoende av 
marknadsintressen och ska inte be om eller 
ta emot instruktioner från någon regering 
eller från någon offentlig eller privat 
intressent. 

(33) BERT bör kunna utföra sina uppdrag
på ett effektivt och framför allt oberoende 
sätt. Vid ingripande i frågor som gäller 
marknadsreglering, och för att spegla 
situationen på det nationella planet bör 
tillsynsnämnden agera oberoende av 
marknadsintressen och ska inte be om eller 
ta emot instruktioner från någon regering 
eller från någon offentlig eller privat 
intressent.

Or. es

Motivering

”Myndigheten” bör inte ha någon tillsynsfunktion utan bara en rådgivande funktion.
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Ändringsförslag 155
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Förutom driftsprinciperna som bygger 
på oberoende och öppenhet bör 
myndigheten vara en organisation öppen 
för kontakter med branschen, 
konsumenterna och andra intressenter. 
Myndigheten bör främja samarbete 
mellan olika aktörer inom nät- och 
informationssäkerhet, bland annat genom 
att regelbundet organisera samråd med 
branschen, forskningscentra och andra 
berörda intressenter och genom att 
upprätta ett kontaktnät för 
gemenskapsorgan, organ inom den 
offentliga sektorn utsedda av 
medlemsstaterna, organ inom den privata
sektorn och konsumentorgan.

(37) Förutom driftsprinciperna som bygger 
på oberoende och öppenhet bör BERT vara 
en organisation öppen för kontakter med 
bland annat branschen, konsumenterna, 
fackföreningar, offentliga myndigheter, 
forskningscentrum och andra intressenter. 
Vid behov bör BERT stödja kommissionen 
i spridningen och utbytet av bästa praxis 
bland företag.

Or. en

Motivering

BERT bör ha möjlighet till samråd och samspel med de olika berörda parterna inom sektorn 
för elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag 156
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att myndigheten ska vara fullt 
oberoende bör den ha en egen budget. 
Gemenskapens budgetförfarande bör 
tillämpas i fråga om eventuellt stöd som 
tas från Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget. Dessutom bör 

(40) För att BERT ska vara fullt oberoende 
bör den ha en egen budget. Medan en 
tredjedel av dess finansiering kommer att 
tas från Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget, kommer två tredjedelar 
av dess finansiering att tillhandahållas av 
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granskning av räkenskaperna utföras av 
revisionsrätten i enlighet med artikel 91 
i kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2343/2002 av 
den 23 december 2002 om 
rambudgetförordning för de 
gemenskapsorgan som avses i artikel 185 
i rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

de nationella tillsynsmyndigheterna. 
Medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
de nationella tillsynsmyndigheterna har 
tillräcklig och ovillkorlig finansiering för 
detta syfte. Denna finansieringsmetod ska 
inte påverka BERT:s oberoende av både 
medlemsstaterna och
Europeiska kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 157
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Kommissionen bör kunna ta ut böter 
av företag som inte inkommer med den 
information som myndigheten behöver för 
att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. 
Medlemsstaterna bör också se till att de har 
lämplig lagstiftning för att utfärda 
effektiva, anpassade och avskräckande 
böter till företag som inte uppfyller kraven 
i denna förordning. 

(42) Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder om företag inte 
inkommer med den information som 
BERT behöver för att utföra sina uppgifter 
på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna bör 
också se till att de har lämplig lagstiftning 
för att utfärda effektiva, anpassade och 
avskräckande böter till företag som inte 
uppfyller kraven i denna förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 158
Erika Mann

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Den 1 januari 2014 bör en översyn 
genomföras för att utvärdera om det finns
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behov av att förlänga BERT:s uppdrag 
i framtiden. Om en förlängning är
berättigad, bör budget- och 
förfaranderegler samt personalfrågor ses 
över.

Or. en

Ändringsförslag 159
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En europeisk myndighet för
marknaden för elektronisk kommunikation 
ska inrättas med de ansvarsområden som 
fastställs i denna förordning.

1. De europeiska tillsynsmyndigheternas 
nämnd för elektronisk kommunikation 
(ERBEC) ska inrättas med de 
ansvarsområden som fastställs i denna 
förordning. Kommissionen ska samråda 
med ERBEC i utförandet av sina uppdrag 
enligt ramdirektivet och särdirektiven, 
såsom fastställs i denna förordning.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas 
i överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

För att formalisera den utvidgade omfattningen av det tidigare ERG, som rådgivare och 
samordnare för gemensam europeisk regleringspolitik. Denna term ska användas i hela 
texten.
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Ändringsförslag 160
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En europeisk myndighet för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation ska inrättas med de 
ansvarsområden som fastställs i denna 
förordning.

1. En europeisk grupp av 
regleringsmyndigheter (ERG) ska inrättas 
med de ansvarsområden som fastställs 
i denna förordning.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas 
i överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Det är onödigt att inrätta ett nytt organ. I stället bör ett organ inrättas som är ett förstärkt 
ERG och som omfattas av EU-lagstiftningen. I domstolens dom (stora avdelningen) av 
den 2 maj 2006 i mål C-217/04, Förenade kungariket mot parlamentet och rådet, anges att 
artikel 95 kan användas som grund för inrättande av ett gemenskapsorgan. Detta ger ett 
starkt underlag för att öka ERG:s befogenheter genom att ge det rättskapacitet och därmed 
också oberoende.

Ändringsförslag 161
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och 
utnyttja de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet 
utvecklingen av elektronisk 

2. Myndigheten ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och 
utnyttja de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet
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kommunikation inom gemenskapen och 
en hög och effektiv nivå på nät- och 
informationssäkerhet, genom de uppgifter 
som räknas upp i kapitlen II och III.

a) underlättande av kompatibla 
gränsöverskridande 
kommunikationsmarknader,
b) tillgång till marknader för elektronisk 
kommunikation utan diskriminering,
c) hantering av marknadsövergången mot 
fria informationsinfrastrukturer såsom 
Internet,
d) konsekvens i nationella 
regleringsåtgärder,
genom de uppgifter som räknas upp 
i kapitlen II och III.

Or. en

Motivering

Myndighetens roll bör vara att främja konkurrens. Den kan inte ”utveckla” kommunikation
inom gemenskapen. Huvuduppgifterna är här att hantera de traditionella 
telekommunikationsmarknadernas strukturella övergång mot Internetvärlden och att bekämpa 
hinder mot tillträde och diskriminering, för att säkra en sammanhållen strategi för alla 
europeiska tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 162
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och 
utnyttja de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet 

2. BERT ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och 
utnyttja de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet 
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utvecklingen av elektronisk 
kommunikation inom gemenskapen och en 
hög och effektiv nivå på nät- och 
informationssäkerhet, genom de uppgifter 
som räknas upp i kapitlen II och III.

främjande av en effektiv och konsekvent 
tillämpning av regelverket för elektronisk 
kommunikation och utvecklingen av 
elektronisk kommunikation inom 
gemenskapen, genom de uppgifter som 
räknas upp i kapitlen II och III.

Or. en

Ändringsförslag 163
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och 
utnyttja de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet 
utvecklingen av elektronisk 
kommunikation inom gemenskapen och en 
hög och effektiv nivå på nät- och 
informationssäkerhet, genom de uppgifter 
som räknas upp i kapitlen II och III.

2. BERT ska verka inom ramen för 
ramdirektivet och särdirektiven och 
utnyttja de sakkunskaper som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska 
bidra till att förbättra den nationella 
tillsynen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, och förbättra funktionen 
hos den inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, i synnerhet 
utvecklingen av elektronisk 
kommunikation inom gemenskapen, 
genom de uppgifter som räknas upp 
i kapitlen II och III.

Or. en

Ändringsförslag 164
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. BERT ska tjäna som ett medel för 
informationsutbyte och konsekvent
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beslutsfattande för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. BERT ska 
tillhandahålla en organisatorisk grund 
för de nationella tillsynsmyndigheternas 
beslutsfattande. BERT ska anta 
gemensamma ståndpunkter och 
kommentarer, och ska ge råd till 
kommissionen och stödja de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla frågor inom 
ramen för de uppgifter som de nationella 
tillsynsmyndigheterna ges genom 
ramdirektivet och särdirektiven.

Or. en

Ändringsförslag 165
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Med ikraftträdandet av denna 
förordning ska rådet och 
Europaparlamentet anta ett beslut om att 
inrätta ett kontor för att säkra att BERT 
får rätt resurser. Enligt beslutet ska 
kontoret vara en del av gemenskapens 
administration med avseende på 
anställningsvillkor och budgetansvar. 
I den utsträckning som krävs för att säkra 
ett oberoende utförande av 
BERT:s uppgifter, ska beslutet ge 
specifika tjänsteföreskrifter för kontoret. 
Genom beslutet ska även regler 
föreskrivas för BERT:s första 
sammankomst och första ordförandeskap.
Kontoret ska inrättas i Bryssel.

Or. en



PE406.122v01-00 24/67 AM\723731SV.doc

SV

Ändringsförslag 166
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska ha följande uppgifter 
enligt denna förordning:

BERT ska ha följande uppgifter enligt 
denna förordning:

Or. en

Ändringsförslag 167
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avge yttranden på kommissionens 
begäran eller på eget initiativ och hjälpa 
kommissionen genom att ge den tekniskt 
stöd i alla frågor som rör elektronisk 
kommunikation.

a) Avge yttranden, rekommendationer och 
beslut på eget initiativ, i enlighet med
denna förordning, i alla frågor som ligger 
inom ramen för BERT:s uppgifter.

Or. en

Motivering

BERT ska bara verka inom ramen för de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning. 
Det ska vara ett oberoende organ som verkar på eget initiativ.

Ändringsförslag 168
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avge yttranden på kommissionens 
begäran eller på eget initiativ och hjälpa 

a) Avge yttranden på kommissionens eller 
de nationella tillsynsmyndigheternas
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kommissionen genom att ge den tekniskt 
stöd i alla frågor som rör elektronisk 
kommunikation.

begäran eller på eget initiativ och hjälpa 
kommissionen genom att ge den tekniskt 
stöd eller annan nödvändig teknisk 
information i alla frågor som rör 
elektronisk kommunikation.

Or. ro

Ändringsförslag 169
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) erbjuda tekniskt stöd och 
kommunicera med anhängare av öppen 
källkod som utvecklar centrala delar av 
EU:s kommunikationsinfrastruktur.

Or. en

Motivering

Stora delar av EU:s infrastruktur för elektronisk kommunikation utvecklas i dag av 
anhängare av öppen källkod. Den nya institutionen behöver kommunicera med dessa 
anhängare och öka kunskapen om regleringsåtgärder på EU-nivå.

Ändringsförslag 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Utfärda rekommendationer till 
nationella tillsynsmyndigheter om 
gränsöverskridande tvister och frågor som 
rör internettillgång.

i) Ge råd till nationella tillsynsmyndigheter 
om gränsöverskridande tvister och vid 
behov om frågor som rör internettillgång.

Or. es
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Motivering

Termen ”rekommendation” bör undvikas eftersom denna har fått en särskild betydelse inom 
gemenskapsrätten.

Ändringsförslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Upprätta och till Europaparlamentet 
och kommissionen inlämna en årsrapport 
om säkerheten för elektroniska 
kommunikationsnät och 
informationssystem, som fokuserar på 
tillhandahållandet av särskilda 
informationssamhällestjänster, särskilt 
inom området e-förvaltningstjänster, och
för kommissionen föreslå åtgärder för att 
förbättra säkerheten för dessa nät och 
system.

Or. ro

Motivering

Säkerheten för särskilda informationssamhällestjänster, särskilt e-förvaltningstjänster, bör 
diskuteras av parlamentet och kommissionen.

Ändringsförslag 172
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Tillhandahålla programvara som 
licensieras genom ”European Union 
Public License” eller en kompatibel
licens.
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Or. en

Motivering

Institutionen behöver inte bara anordna konferenser utan kan också tillhandahålla
programvara för nationella tillsynsmyndigheter eller slutanvändare. Detta ändringsförslag
förtydligar detta.

Ändringsförslag 173
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge yttranden i alla frågor 
som rör elektronisk kommunikation.

1. På kommissionens begäran ska BERT
avge yttranden i alla frågor som rör 
elektronisk kommunikation såsom 
framställs i denna förordning. BERT kan 
också på eget initiativ avge ett yttrande 
i dessa frågor till kommissionen eller till
nationella tillsynsmyndigheter. BERT ska 
där det behövs erbjuda alternativa 
lösningar.

Or. en

Motivering

Det måste vara tydligt att BERT uteslutande verkar inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag 174
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i synnerhet bidra till 
en harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 

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

särdirektiven genom stöd till 
kommissionen vid framtagande av 
rekommendationer eller beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet). BERT ska ansvara för 
övervakning av att bestämmelserna följs
genom konsekventa årliga 
nyckeleffektivitetsindikatorer för att
riktmärka resultatet, särskilt när det 
gäller kvarvarande flaskhalsar.

Or. en

Motivering

För att uppnå ett harmoniserat genomförande av befintliga bestämmelser är konsekvent 
övervakning och riktmärkning avgörande. BERT bör ha befogenhet att övervaka korrekt 
genomförande av tillträdet till accessnätet och ge tydliga riktmärken enligt bästa praxis om 
tidsfrister, priser och förfaranden som används. BERT bör ge nationella tillsynsorgan 
enhetliga riktmärken för att bedöma genomförandet, utifrån årliga 
nyckeleffektivitetsindikatorer, vilka skulle inkludera tidsramar, leverans av accessnät, pris, 
servicenivå och villkor för informationssystem.

Ändringsförslag 175
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. BERT ska i synnerhet bidra till en 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 
särdirektiven genom stöd till 
kommissionen vid framtagande av 
rekommendationer eller beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet). BERT ska ansvara för 
övervakning av att bestämmelserna följs
genom konsekventa årliga 
nyckeleffektivitetsindikatorer för att 
riktmärka resultatet, särskilt när det 
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gäller kvarvarande flaskhalsar.

Or. en

Motivering

BERT bör ha befogenhet att övervaka korrekt genomförande av tillträdet till accessnät och ge 
tydliga riktmärken enligt bästa praxis om tidsfrister, priser och förfaranden som används.

Ändringsförslag 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. BERT ska i synnerhet bidra till en 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 
särdirektiven genom stöd till 
kommissionen, om den så begär, vid 
framtagande av rekommendationer eller 
beslut som kommissionen ska anta 
i samband med någon av de frågor som 
berörs i artikel 3 i denna förordning 
i enlighet med artikel 19 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Or. es

Motivering

För att uppnå överensstämmelse med det förslag om BERT som framställts i tidigare 
ändringsförslag.
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Ändringsförslag 177
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

BERT ska ha en rådgivande roll i marknadsanalysen, på nationell nivå och vid behov på 
subnationell nivå.

Ändringsförslag 178
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Effektivt genomförande av nödnumret 
112 i enlighet med artikel 26 
i direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster).

h) Genomförande och övervakning av den 
effektiva användningen av nödnumret 112 
i enlighet med artikel 26 
i direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster).

Or. ro
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Ändringsförslag 179
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Öppenhetsåtgärder för genomförande 
av tillträde till accessnätet i enlighet med 
artikel 9 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet).

m) Öppenhetsåtgärder för genomförande 
av tillträde till accessnätet i enlighet med 
artikel 9 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet). Dessa åtgärder ska 
särskilt inkludera mål för genomförandet 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2887/2000 av den 
18 december 2000 om tillträde till 
accessnät1, såsom tidsfrister och villkor 
för produktion och leverans av accessnät, 
priser och servicenivå för servicenivåavtal 
och villkor för informationssystem som 
garanterar lika tillgång till särskild 
information.
_____________________
1 EGT L 336, 30.12.2000. s. 4.

Or. en

Motivering

För att uppnå ett harmoniserat genomförande av befintliga bestämmelser är konsekvent 
övervakning och riktmärkning avgörande. BERT bör ha befogenhet att övervaka korrekt 
genomförande av tillträdet till accessnätet och ge tydliga riktmärken enligt bästa praxis om 
tidsfrister, priser och förfaranden som används. BERT bör ge nationella tillsynsorgan 
enhetliga riktmärken för att bedöma genomförandet, utifrån årliga 
nyckeleffektivitetsindikatorer, vilka skulle inkludera tidsramar, leverans av accessnät, pris, 
servicenivå och villkor för informationssystem.
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Ändringsförslag 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Åtgärder för radiofrekvensfrågor 
i enlighet med artiklarna 4 och 6 
i beslut 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet).

o) Frågor som ligger inom 
BERT:s ansvarsområde som fastställs
i ramdirektivet och i särdirektiven, i den 
utsträckning som de påverkar 
spektrumhantering eller påverkas av 
denna hantering.

Or. es

Motivering

Det bör specificeras i direktiven vilka frågor som ska falla inom myndighetens 
verksamhetsområde.

Ändringsförslag 181
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna (NRA) ska ta 
största hänsyn till yttranden från BERT. 
Om BERT föreslår alternativa lösningar 
mot bakgrund av olika marknadsvillkor 
och beroende av olika regleringsmetoder, 
ska NRA överväga vilken lösning som 
passar bäst in i deras regleringsmetod. 
NRA och kommissionen ska offentliggöra 
på vilket sätt yttrandet från BERT har 
beaktats.

Or. en
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Motivering

Befintliga olikheter på de nationella marknaderna måste beaktas vid förslag till lösningar.

Ändringsförslag 182
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samråd av myndigheten i fråga om 
definitioner och analyser av nationella 

marknader och om åtgärder

Samråd av BERT i fråga om definitioner 
och analyser av nationella marknader och 

om åtgärder

Or. en

Motivering

Även om kommissionens rätt att lägga in veto mot åtgärder skulle hävas bör BERT fylla en 
funktion i detta avseende.

Ändringsförslag 183
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samråd av myndigheten i fråga om 
definitioner och analyser av nationella 

marknader och om åtgärder

Samråd av BERT i fråga om definitioner 
och analyser av nationella marknader och 

om åtgärder

Or. en
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Ändringsförslag 184
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samråd av myndigheten i fråga om 
definitioner och analyser av nationella 

marknader och om åtgärder

Samråd av BERT i fråga om definitioner 
och analyser av nationella marknader och 

om åtgärder

Or. en

Motivering

För att kunna ligga i linje med direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, i vilket BERT fyller en funktion 
i fråga om åtgärder, är det viktigt att fortsatt hänvisa till detta regelverk.

Ändringsförslag 185
Mary Honeyball

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samråd av myndigheten i fråga om 
definitioner och analyser av nationella 

marknader och om åtgärder

Samråd av BERT i fråga om definitioner 
och analyser av nationella marknader och 

om åtgärder

Or. en

Motivering

Även om kommissionens rätt att lägga in veto mot åtgärder skulle hävas bör BERT fylla en 
funktion i fråga om föreslagna åtgärder.
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Ändringsförslag 186
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndighetens översyn av nationella 
marknader

BERT:s översyn av nationella marknader

Or. en

Ändringsförslag 187
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om BERT får en begäran från 
kommissionen enligt artikel 16.7 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) att 
analysera en viss relevant marknad i en 
medlemsstat ska det avge ett yttrande och 
förse kommissionen med den information 
som krävs, samt resultaten från det 
offentliga samrådet och marknadsanalysen. 
Om myndigheten finner att konkurrensen 
på marknaden inte fungerar väl ska det 
i yttrandet, efter ett offentligt samråd, 
införlivas ett åtgärdsförslag där de företag 
anges som den anser har betydande 
inflytande på den marknaden och vilka 
åtgärder som är lämpliga att vidta. Dessa 
åtgärder ska vara förenliga med 
artiklarna 8 och 9–13a 
i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster).

Or. en
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Motivering

Om en NRA inte har slutfört sin analys av en relevant marknad inom den tidsperiod som 
fastställs i artikel 16.6 i ramdirektiv 2002/21/EG bör kommissionen ha möjlighet att be BERT 
avge ett yttrande, inklusive ett åtgärdsförslag.

Ändringsförslag 188
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Myndigheten ska samarbeta med de 
nationella tillsynsmyndigheterna på 
begäran av dessa, och erbjuda dem stöd 
och teknisk rådgivning för bästa möjliga 
genomförande av nödnumret 112. 

Or. ro

Ändringsförslag 189
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På begäran ska BERT ge råd till 
kommissionen, till kommittén för 
radiospektrumpolitik (nedan kallad 
RSPC), i samband med frågor inom 
BERT:s ansvarsområde som påverkar 
eller påverkas av användning av 
radiofrekvenser för elektronisk 
kommunikation i gemenskapen. BERT ska 
samarbeta med RSPC där så är lämpligt.

Or. en
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Motivering

Med denna hänvisning till RSPC görs inga avvikningar från ramdirektiv 2002/21/EG.

Ändringsförslag 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Myndigheten bör inte fylla någon funktion i spektrumfrågor eller på områden som det 
hänvisas till i artikel 6 i radiospektrumbeslutet (förhållande till tredjeland och internationella 
organisationer), eftersom NRA med ansvar för spektrumfrågor bör utgöra en del av 
myndigheten i detta syfte.

Ändringsförslag 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndigheten ska publicera en 
årsrapport om prognostiserad 
frekvensutveckling i sektorn för 
elektronisk kommunikation och politiken, 
där den ska kartlägga potentiella behov 
och utmaningar.

utgår

Or. es
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Motivering

Myndigheten bör inte ha någon behörighet i spektrumfrågor.

Ändringsförslag 192
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge ett yttrande till 
kommissionen om omfattning och innehåll 
när det gäller de genomförandeåtgärder 
som avses i artikel 6 a i direktiv 
2002/20/EG (auktorisationsdirektivet). Det 
kan i synnerhet röra sig om myndighetens
bedömning av fördelarna för den inre 
marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster av de 
genomförandeåtgärder som ska vidtas av 
kommissionen enligt artikel 6 a 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) och kartläggning 
av tjänster med gemenskapspotential som 
skulle få nytta av dessa åtgärder.

1. Kommissionen kan be BERT att avge 
ett yttrande till kommissionen, gruppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG) eller 
radiospektrumkommittén (RSC) om 
omfattning och innehåll när det gäller de 
genomförandeåtgärder som avses 
i artikel 6 a i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet). Det kan 
i synnerhet röra sig om 
BERT:s bedömning av fördelarna för den 
inre marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster av de 
genomförandeåtgärder som ska vidtas av 
kommissionen enligt artikel 6 a i direktiv 
2002/20/EG (auktorisationsdirektivet) och 
kartläggning av tjänster med 
gemenskapspotential som skulle få nytta av 
dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Egna initiativ
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Myndigheten kan på eget initiativ avge ett 
yttrande till kommissionen om sådana 
frågor som avses i artiklarna 4.2, 7.1, 8.3, 
10.1, 12, 14, 21 och 22.

Or. es

Motivering

Överensstämmelse med de befogenheter som man anser att myndigheten bör ha.

Ändringsförslag 194
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. BERT ska, med hänsyn till 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation, främja informationsutbyte 
både mellan medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna, de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
om situationen och utvecklingen av 
tillsynsverksamhet för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Mot bakgrund av 
olika marknadsvillkor och beroende på 
olika nationella regleringsmetoder kan 
BERT utveckla alternativa 
problemlösningar inom det gemensamma 
regelverket.

Or. en
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Ändringsförslag 195
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) låta utföra eller själv utföra studier över 
elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster och tillsyn och 
skydd av dessa, och

(b) låta utföra eller själv utföra studier över 
elektroniska kommunikationsnät och 
interoperabilitet mellan tjänster, och

Or. en

Motivering

Begreppet ”skydd” är för vagt. Det bästa sättet att säkra konkurrensen på marknaden är att 
noggrant följa interoperabilitetsfrågorna, eftersom de är knutna till målet att främja 
konkurrens. På så sätt blir bestämmelsen mer exakt.

Ändringsförslag 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) låta utföra eller själv utföra studier över 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och tillsyn och 
skydd av dessa, och

(b) låta utföra eller själv utföra studier över 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och tillsyn av 
dessa, i frågor som hör till 
BERT:s befogenheter i enlighet med 
ramdirektivet och särdirektiven,

Or. es

Motivering

Ämnena i de rapporter som kan överlåtas på myndigheten eller BERT bör begränsas till 
sådana som ligger inom deras ansvarsområde.
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Ändringsförslag 197
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) låta utföra eller själv utföra studier över 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och tillsyn och 
skydd av dessa, och

(b) låta utföra eller själv utföra studier över 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och 
e-förvaltningstjänster och -system och 
tillsyn av dessa, och

Or. ro

Motivering

E-förvaltningstjänster bör spela en avgörande roll i verksamheten inom den institution som 
ansvarar för de elektroniska kommunikationsnätens säkerhet.

Ändringsförslag 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) anordna eller främja utbildning för 
NRA inom frågor som hör till 
BERT:s befogenheter i enlighet med 
ramdirektivet och särdirektiven.

Or. es

Motivering

Ämnena i de rapporter som kan överlåtas på myndigheten eller BERT bör begränsas till 
sådana som ligger inom deras ansvarsområde.
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Ändringsförslag 199
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) det ska vidare, tillsammans med 
medlemsstaterna, förverkliga 
kommissionens åtgärder för att försäkra 
sig om interoperabiliteten hos 
elektroniska kommunikationsnät, 
informationssystem och elektroniska 
register, i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.  

Or. ro

Motivering

Vissa projekt, som är nödvändiga för att garantera interoperabiliteten hos elektroniska 
kommunikationsnät, informationssystem och elektroniska register i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, bör förverkligas på gemenskapsnivå och inbegripas 
i gemenskapens budget.

Ändringsförslag 200
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Myndigheten ska göra sådan information 
tillgänglig för allmänheten i formaten
ISO 32000:2008, ISO/IEC 26300:2006 
eller ISO/IEC 15445:2000.

Or. en

Motivering

Förtydligande. De vanligaste normerna i ISO-dokumenten nämns, som är obligatoriska för 
offentliga förvaltningar i många medlemsstater.
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Ändringsförslag 201
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. BERT ska göra sådan information 
tillgänglig för allmänheten på ett 
lättillgängligt sätt. Sekretessen ska 
respekteras av rättmätiga skäl.

Or. en

Ändringsförslag 202
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Myndigheten ska göra sådan information 
tillgänglig för allmänheten, 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen på ett lättillgängligt sätt.

Or. ro

Ändringsförslag 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten kan i samband med 
publiceringen av den årliga rapporten avge
ett yttrande till kommissionen om vilka 
åtgärder som kan vidtas för att avhjälpa de 
problem som har kartlagts vid 

3. BERT ska i samband med publiceringen 
av den årliga rapporten lägga fram ett 
yttrande till kommissionen om vilka 
åtgärder som kan vidtas för att avhjälpa de 
problem som har kartlagts vid 
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bedömningen av de frågor som avses 
i punkt 1.

bedömningen av de frågor som avses 
i punkt 1.

Or. es

Motivering

Det förefaller inte motiverat att myndighetens rapport bara ska utarbetas på uppdrag av 
kommissionen, eftersom det är logiskt att en rapport som myndigheten eller BERT avlägger 
om marknadsläget inte bara omfattar befintliga problem, utan också förslag på lämpliga 
lösningar, utan att detta måste ske på kommissionens uttryckliga begäran.

Ändringsförslag 204
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska på kommissionens 
begäran eller på eget initiativ ge 
kommissionen och medlemsstaterna råd 
om hur interoperabiliteten mellan, 
tillgången till och användningen av 
elektroniska kommunikationstjänster och 
terminalutrustning kan förbättras, 
i synnerhet gränsöverskridande 
interoperabilitet. Den ska upprätta en 
grupp som består av företrädare från
medlemsstaterna, sammanslutningar av 
företag inom branschen för elektronisk 
kommunikation, sammanslutningar av 
slutanvändare och sammanslutningar av 
slutanvändare med funktionshinder. 
Gruppen ska även se till särskilda behov 
hos slutanvändare med funktionshinder och 
äldre.

(1) Myndigheten ska på kommissionens 
begäran eller på eget initiativ ge 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna råd om hur 
interoperabiliteten mellan, tillgången till 
och användningen av elektroniska 
kommunikationstjänster och 
terminalutrustning kan förbättras, 
i synnerhet gränsöverskridande 
interoperabilitet om man ser till särskilda 
behov hos slutanvändare med 
funktionshinder och äldre.

Or. ro
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Ändringsförslag 205
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en ordförande och en 
vice-ordförande bland sina ledamöter. 
Vice-ordföranden ska automatiskt ersätta 
ordföranden om denne inte kan utföra sitt 
uppdrag. Ordförandens och vice-
ordförandens mandatperioder ska vara 
två och ett halvt år och kunna förlängas. 
Ordförandens och vice-ordförandens 
mandatperioder ska dock under alla 
omständigheter upphöra om de inte 
längre är styrelseledamöter.

2. Tillsynsnämnden ska utse en ordförande 
och en vice-ordförande bland sina 
ledamöter. Vice-ordföranden ska 
automatiskt ersätta ordföranden om denne 
inte kan utföra sitt uppdrag. Ordförandens 
och vice-ordförandens mandatperioder ska 
vara två och ett halvt år, i enlighet med de 
valförfaranden som fastställs 
i arbetsordningen.

Or. en

Ändringsförslag 206
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsemötena ska sammankallas av 
ordföranden. Myndighetens direktör ska 
delta i överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
på begäran av minst en tredjedel av dess 
ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter. Styrelsens
sekretariat ska tillhandahållas av 
myndigheten.

3. Tillsynsnämndens möten, som 
sammankallats av ordföranden, ska äga 
rum som ordinarie möten minst fyra 
gånger om året. Den kan i undantagsfall 
även ha möte på ordförandens initiativ, på 
begäran av kommissionen eller på begäran 
av minst en tredjedel av dess ledamöter. 
Tillsynsnämnden får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Tillsynsnämndens ledamöter får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter.
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Or. en

Motivering

Sammankallande till möte för BERT:s ledningsgrupp bör göras av ledningsgruppens 
ordförande. Det skulle inte undergräva den verkställande direktörens operativa ansvar 
(t.ex. för att utarbeta dagordningen och sända kallelser till möten).

Ändringsförslag 207
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsemötena ska sammankallas av 
ordföranden. Myndighetens direktör ska 
delta i överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
på begäran av minst en tredjedel av dess 
ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter. Styrelsens 
sekretariat ska tillhandahållas av 
myndigheten.

3. Tillsynsnämndens möten, som 
sammankallats av den verkställande 
direktören, ska äga rum som ordinarie 
möten minst fyra gånger om året. Det kan 
även hållas särskilda möten på 
ordförandens initiativ, på begäran av 
kommissionen eller på begäran av minst en 
tredjedel av dess ledamöter. 
Tillsynsnämnden får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Tillsynsnämndens ledamöter får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter.

Or. en

Motivering

Om mekanismer för ”samreglering” används i hög grad, som inbegriper 
BERT:s ståndpunkter enligt omröstning, finns det risk för att fyra ordinarie möten om året 
inte räcker för att uppgiften ska kunna hanteras i rätt tid.
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Ändringsförslag 208
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsemötena ska sammankallas av 
ordföranden. Myndighetens direktör ska 
delta i överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
på begäran av minst en tredjedel av dess 
ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter. Styrelsens 
sekretariat ska tillhandahållas av
myndigheten.

3. Tillsynsnämndens möten, som
sammankallats av ordföranden, ska äga 
rum som ordinarie möten minst 
fyra gånger om året. Den kan 
i undantagsfall även ha möte på 
ordförandens initiativ, på begäran av 
kommissionen eller på begäran av minst en 
tredjedel av dess ledamöter. 
Tillsynsnämnden får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Tillsynsnämndens ledamöter får enligt 
arbetsordningen låta sig biträdas av 
rådgivare eller experter.

Or. en

Ändringsförslag 209
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de närvarande 
ledamöterna.

4. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland de 
närvarande ledamöterna om inget annat 
föreskrivs i denna förordning, 
i ramdirektivet eller i särdirektiven.

Tillsynsnämnden ska godkänna 
BERT:s arbetsordning med 
två tredjedelars majoritet. Denna 
arbetsordning ska utgöra en säkerhet för 
att tillsynsnämndens ledamöter alltid har 
tillgång till den fullständiga 
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dagordningen och samtliga preliminära 
förslag inför varje möte, så att de har 
möjlighet att lägga fram ändringsförslag 
före omröstningen.

Or. en

Ändringsförslag 210
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de närvarande 
ledamöterna.

(4) Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland de 
närvarande ledamöterna, om inga andra 
bestämmelser tillämpas inom ramen för 
denna förordning, genom ett ramdirektiv 
eller genom särdirektiv. Dessa beslut ska 
meddelas kommissionen.

Or. ro

Ändringsförslag 211
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de 
närvarande ledamöterna.

4. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
kvalificerad majoritet i enlighet med 
bestämmelser för rådets godkännande 
enligt artikel 205.2 i fördraget om 
upprättandet av 
Europeiska gemenskapen.

Or. en
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Motivering

För en väl fungerande verksamhet är beslut med kvalificerad majoritet lämpliga, i enlighet 
med de regler som tillämpas i rådet.

Ändringsförslag 212
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören och chefen 
för nätsäkerhet.

8. Tillsynsnämnden ska ha disciplinära 
befogenheter över den verkställande 
direktören.

Or. en

Ändringsförslag 213
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören och chefen 
för nätsäkerhet.

8. Tillsynsnämnden ska ha disciplinära 
befogenheter över den verkställande 
direktören.

Or. en

Motivering

Den verkställande direktören bör vara ansvarig inför tillsynsnämnden – det främsta 
beslutsfattande organet – och inte bara agera under vägledning av tillsynsnämnden.
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Ändringsförslag 214
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Tillsynsnämnden ska vägleda den 
verkställande direktören i utförandet av 
dennes uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 215
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Tillsynsnämnden ska utnämna 
verkställande direktör. Tillsynsnämnden 
ska fatta detta beslut med en majoritet på 
två tredjedelar av dess ledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktören ska vara tillsynsnämndens 
ordförande.

2. Tillsynsnämnden ska utse en av sina 
ledamöter till ordförande.

Or. pl
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Motivering

Artikel 27.2 står i strid med artikel 28.1. Enligt kommissionens förslag ska direktören för 
europeiska marknadsmyndigheten för elektronisk kommunikation höra sina egna yttranden, 
eftersom de avges av tillsynsnämnden som, enligt artikel 27.2, leds av direktören.

Ändringsförslag 217
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktör Verkställande direktör

Or. en

Ändringsförslag 218
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktör Verkställande direktör

Or. en

Ändringsförslag 219
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska styras av sin direktör,
som ska agera oberoende vid utförandet 
av sina uppgifter. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för 
kommissionen, styrelsen eller 

1. BERT ska, under vägledning av 
tillsynsnämnden, styras av sin 
verkställande direktör. Den verkställande 
direktören får inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon regering eller 
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tillsynsnämnden får direktören inte söka 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

något annat organ.

Or. en

Ändringsförslag 220
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska styras av sin direktör, 
som ska agera oberoende vid utförandet av 
sina uppgifter. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för 
kommissionen, styrelsen eller 
tillsynsnämnden får direktören inte söka 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

1. BERT ska styras av sin verkställande 
direktör, som ska stå ansvarig inför och 
agera enligt tillsynsnämndens 
instruktioner vid utförandet av sina 
uppgifter. Den verkställande direktören får 
inte på annat sätt söka eller ta emot 
instruktioner från någon regering eller 
något annat organ.

Or. en

Motivering

Den verkställande direktören bör vara en högre tjänsteman med operativt ansvar inom BERT 
och ansvarig inför tillsynsnämnden.

Ändringsförslag 221
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktörens mandatperiod ska vara fem 
år. Under de nio månaderna före 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering. I utvärderingen ska 
kommissionen särskilt bedöma

3. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara fem år.
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(a) direktörens arbetsinsats,
(b) myndighetens uppgifter och behov 
under de närmaste åren.

Or. en

Ändringsförslag 222
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen och efter samråd med
tillsynsnämnden, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av 
myndighetens uppgifter och behov, 
förlänga direktörens mandatperiod en gång 
med högst tre år.

4. Tillsynsnämnden får, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av 
BERT:s uppgifter och behov, förlänga den 
verkställande direktörens mandatperiod en 
gång med högst tre år

Or. en

Ändringsförslag 223
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen och efter samråd med
tillsynsnämnden, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av 
myndighetens uppgifter och behov, 
förlänga direktörens mandatperiod en gång 
med högst tre år.

4. Tillsynsnämnden får, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av 
BERT:s uppgifter och behov, förlänga den 
verkställande direktörens mandatperiod en 
gång med högst tre år.

Or. en
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Motivering

Den verkställande direktören är en högre tjänsteman, och en förlängning av tjänsten bör inte 
vara beroende av ett kommissionsinitiativ.

Ändringsförslag 224
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana direktören att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

(6) Europaparlamentet och rådet kan be
verkställande direktören att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter. Om detta 
skulle vara nödvändigt kan det behöriga 
utskottet i Europaparlamentet be 
generaldirektören att begära ordet och 
svara på alla eventuella frågor från 
ledamöterna. 

Or. ro

Ändringsförslag 225
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktören ska företräda och leda
myndigheten.

1. Den verkställande direktören ska 
ansvara för att BERT:s ledning agerar 
i enlighet med de befogenheter som 
delegerats av tillsynsnämnden.

Or. en

Motivering

Den verkställande direktören kan godkännas av tillsynsnämnden som företrädare för BERT. 
Tillsynsnämnden är emellertid det organ som i första hand bör företräda BERT.
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Ändringsförslag 226
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktören ska företräda och leda
myndigheten.

1. Den verkställande direktören kan
godkännas av tillsynsnämnden som 
företrädare för BERT i särskilda frågor 
och ska ansvara för förvaltningen.

Or. en

Ändringsförslag 227
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktören ska förbereda styrelsens 
arbete. Direktören ska utan rösträtt delta 
i styrelsens arbete.

2. Den verkställande direktören ska 
förbereda tillsynsnämndens dagordning. 
Direktören ska utan rösträtt delta 
i tillsynsnämndens arbete.

Or. en

Motivering

Den verkställande direktören ska förbereda dagordningen, inte fastställa den. Fastställande 
av dagordningen är en verkställande uppgift som bör genomföras av ordföranden.
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Ändringsförslag 228
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses 
i artiklarna 4 till 23. 

utgår

Or. en

Motivering

Den verkställande direktören bör vara en högre tjänsteman med operativt ansvar inom BERT 
och ansvarig inför tillsynsnämnden. Denna bestämmelse är ett arv från kommissionens 
förslag om EECMA (europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation) och 
är inte förenlig med BERT-förslaget.

Ändringsförslag 229
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Den verkställande direktören ska ha 
ansvaret för att övervaka genomförandet 
av BERT:s årliga verksamhetsplan under 
vägledning av tillsynsnämnden.

Or. en

Motivering

Den verkställande direktören bör vara en högre tjänsteman med operativa ansvar inom 
BERT. Tillsynsnämnden bör ansvara för ett korrekt genomförande. Den verkställande 
direktörens uppgift bör vara att övervaka genomförandet.
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Ändringsförslag 230
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till årsrapport med ett avsnitt om 
myndighetens tillsynsverksamhet och ett 
avsnitt om ekonomiska och administrativa 
frågor.

8. Varje år ska den verkställande 
direktören utarbeta ett utkast till årsrapport 
med ett avsnitt om 
BERT:s tillsynsverksamhet och ett avsnitt 
om ekonomiska och administrativa frågor.

Or. en

Motivering

BERT:s verksamhet kommer inte bara att omfatta rådgivning till och/eller samråd med 
kommissionen, utan också en utveckling av gemensamma ståndpunkter och bästa metoder och 
utbyte av sakkunskap mellan dess konstituerande NRA. Ordet ”tillsyn” har en vidare 
innebörd och täcker hela verksamheten.

Ändringsförslag 231
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. När det gäller myndighetens personal 
ska direktören utöva de befogenheter som 
föreskrivs i artikel 49.3.

9. När det gäller BERT:s personal kan
tillsynsnämnden ge i uppdrag åt 
verkställande direktören att utöva de 
befogenheter som föreskrivs i artikel 49.3.

Or. en
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Ändringsförslag 232
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndighetens inkomster ska främst
bestå av följande:

1. BERT:s inkomster ska delas upp på 
följande sätt:

(a) Avgifter för tjänster som myndigheten 
utför.

(a) En tredjedel av den årliga 
finansieringen ska betalas direkt i form av 
ett gemenskapsbidrag under behörig 
rubrik i gemenskapens budget såsom 
fastställts av budgetmyndigheten,
i enlighet med punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning1.

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

(b) Två tredjedelar av den årliga 
finansieringen ska betalas som ett direkt 
bidrag från de nationella 
regleringsmyndigheterna. 
Medlemsstaterna ska sörja för att de 
nationella regleringsmyndigheterna har 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga 
resurser för att delta i BERT:s arbete och 
betala de senare korrekt. Medlemsstaterna 
ska ange den budgetpost som de 
nationella regleringsmyndigheterna måste 
använda för att ge resurser till BERT från 
sina årliga budgetar. Budgetarna ska 
offentliggöras. 

(c) Ett bidrag från gemenskapen som tas 
upp i Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget (kommissionens avsnitt).
(d Eventuella legat, gåvor eller bidrag 
som avses i artikel 26.7.
(e) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

_____________________
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Avtal efter 
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ändring genom Europaparlamentets och 
rådets beslut 2008/29/EG (EUT L 6, 
10.1.2008, s. 7).

Or. en

Ändringsförslag 233
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndighetens inkomster ska främst 
bestå av följande:

1. BERT:s inkomster ska främst bestå av 
följande:

(a) Avgifter för tjänster som myndigheten 
utför.
(b) En andel av de användaravgifter som 
betalas av sökande i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17.
(c) Ett bidrag från gemenskapen som tas 
upp i Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget (kommissionens avsnitt).

(a) Ett bidrag från gemenskapen som tas 
upp i Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget.

(d) Eventuella legat, gåvor eller bidrag 
som avses i artikel 26.7.
(e) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

(b) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 234
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Eventuella legat, gåvor eller bidrag 
som avses i artikel 26.7.

utgår
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Or. de

Motivering

Finansieringsstrukturen för den föreslagna europeiska myndigheten är med tanke på att 
myndigheten ska vara oberoende högst betänklig. Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstater, tillsynsmyndigheter eller rentav utomstående organ eller individer (gåvor!)
för med sig en avsevärd risk för ensidigt inflytande genom enstaka, särskilt kapitalstarka 
donatorer. Varje regleringsbeslut skulle sedan behöva kontrolleras. Systemet skapar också en 
högst ofördelaktig framtoning i omvärldens uppfattning.

Ändringsförslag 235
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

utgår

Or. de

Motivering

Finansieringsstrukturen för den föreslagna europeiska myndigheten är med tanke på att 
myndigheten ska vara oberoende högst betänklig. Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstater, regleringsmyndigheter eller rentav utomstående organ eller individer (gåvor!) 
för med sig en avsevärd risk för ensidigt inflytande genom enstaka, särskilt kapitalstarka 
donatorer. Varje regleringsbeslut skulle sedan behöva kontrolleras. Systemet skapar också en 
högst ofördelaktig framtoning i omvärldens uppfattning.
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Ändringsförslag 236
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utgifterna ska täcka personal-, 
administrations-, infrastruktur- och 
driftskostnader.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 237
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För varje budgetår, som ska 
sammanfalla med kalenderåret, ska det 
göras prognoser över myndighetens
samtliga inkomster och utgifter, och dessa 
ska tas upp i dess budget.

4. För varje budgetår, som ska 
sammanfalla med kalenderåret, ska det 
göras prognoser över samtliga inkomster 
och utgifter, och dessa ska tas upp i dess 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 238
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. BERT:s organisationsstruktur och 
ekonomiska struktur ska granskas 
den 1 januari 2014.

Or. en
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Ändringsförslag 239
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den information som krävs enligt 
punkt 1 kan avse dokumentation för att 
säkra interoperabilitet mellan två olika 
elektroniska system eller nätverk för att 
möjliggöra kommunikation och utbyte av 
datainnehåll mellan dem.

Or. en

Motivering

Bestämmelse för det dokumentationskrav som rör interkonnektivitet.

Ändringsförslag 240
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får ta ut böter av företag 
som inte inkommer med den information 
som avses i artikel 41. Böterna ska vara 
effektiva, anpassade och avskräckande.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 241
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Myndigheten kan i lämpliga fall 
utfärda ett undantag i samband med 
viktiga patentkrav för europeiska 
telestandarder när det är berättigat för att 
förhindra att patentinnehavare 
missbrukar sina patent, t.ex. inte lyckas 
göra en standardinstans eller 
marknaderna uppmärksamma på ett känt 
patent eller en pågående, känd 
patentansökan, innan den europeiska 
telestandarden sprids på marknaden.

Or. en

Motivering

Ett instrument för att bekämpa ”hemlighållande av patent” för kommunikationsstandarder 
som är en stor risk för marknadsförtroende som en tillämpning av artikel 8.2 och artikel 30 
i TRIPS-avtalet. Jämför också RIM Blackberry-fallet där Förenta staternas regering ingrep.

Ändringsförslag 242
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När böter utfärdas enligt denna artikel 
ska myndigheten offentliggöra namnen på 
de berörda företagen samt summan av 
böterna och skälen till dem.

3. Kommissionen ska göra företagen 
uppmärksamma på när de inte uppfyller 
det krav på information som avses 
i artikel 41. Om det är lämpligt och på 
begäran av BERT kan kommissionen
offentliggöra namnen på dessa företag.

Or. en
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Ändringsförslag 243
David Hammerstein

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Audiovisuella uppspelnings- och 
inspelningstjänster ska tillhandahållas på 
ett teknikneutralt sätt.

Or. en

Motivering

Uppspelning och audiovisuella inspelningar ska göras tillgängliga för att säkra största 
möjliga insyn och öppenhet.

Ändringsförslag 244
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De beslut som fattas av myndigheten
i enlighet med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 1049/2001 får överklagas genom 
att klagomål framförs till ombudsmannen 
eller genom att talan väcks vid domstolen 
enligt villkoren i artiklarna 195 respektive 
230 i fördraget.

3. De beslut som fattas av BERT i enlighet 
med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 1049/2001 får överklagas genom 
att klagomål framförs till ombudsmannen 
eller genom att talan väcks vid domstolen 
enligt villkoren i artiklarna 195 respektive 
230 i fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 245
Mary Honeyball

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får införa bestämmelser som 
gör det möjligt för nationella experter från 
medlemsstaterna att uppehålla tjänst vid 
myndigheten.

4. Tillsynsnämnden får införa 
bestämmelser som gör det möjligt för 
nationella experter från medlemsstaterna 
att uppehålla tjänst vid BERT.

Or. en

Motivering

BERT bör kunna dra nytta av sakkunskapen inom de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 246
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. BERT:s personal ska inte överstiga 
30 anställda.

Or. en

Motivering

BERT bör vara en slimmad organisation.
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Ändringsförslag 247
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom tre år efter driftsstarten ska 
kommissionen lägga fram en 
utvärderingsrapport om resultaten av 
BERT:s arbete. Denna utvärdering ska 
innefatta de resultat som BERT har uppnått 
och dess arbetsmetoder, mot bakgrund av 
dess mål, uppdrag och uppgifter enligt 
denna förordning och i dess årliga 
verksamhetsplaner. I utvärderingen ska 
intressenternas synpunkter beaktas, såväl 
på gemenskapsnivå som på nationell nivå. 
Rapporten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet. 
Europaparlamentet ska yttra sig om 
kommissionens rapport.

Or. en

Ändringsförslag 248
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom fem år efter driftsstarten ska BERT 
avslutas, såvida inte Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen anser att 
marknadsvillkoren inte har utvecklats till 
den grad att en tillsynsnämnd inte längre 
är nödvändig. I det fallet ska 
kommissionen offentliggöra en rapport 
som utvärderar marknadsvillkoren och 
förutser tendenserna.
Utvärderingsrapporten och eventuella 
sammanhängande lagstiftningsförslag 
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ska i vederbörlig ordning överlämnas 
både till Europaparlamentet och till rådet.

Or. en

Ändringsförslag 249
Erika Mann

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den 1 januari 2014 ska en översyn äga 
rum för att bedöma om det finns behov av 
att förlänga BERT:s mandat. Om en 
förlängning är berättigad ska budget- och 
procedurfrågor samt mänskliga resurser 
granskas.

Or. en

Motivering

En översyn är angelägen innan beslut fattas om BERT:s framtidsutsikter.
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