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KORT BEGRUNDELSE

En konkurrencedygtig og effektiv telekommunikationsinfrastruktur er vigtig for EU's 
konkurrenceevne. Med det for øje trådte fem rammedirektiver i kraft i 2003, og med en 
afgørelse fra Kommissionen blev De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) nedsat 
i 2002. I 2006 aflagde Kommissionen beretning om, hvordan direktiverne havde fungeret, og 
iværksatte en offentlig høring. Konklusionen var, at der var manglende konsistens i 
anvendelsen af EU-reglerne, og at reguleringsmæssig opsplitning var et problem. 

Der er nu blevet forelagt en ny forslagspakke vedrørende en revision af rammen for 
telekommunikation med et forslag om oprettelse af en europæisk myndighed for markedet for 
elektronisk kommunikation (European Electronic Communications Market Authority, 
EECMA). Dens kompetenceområde dækker en række funktioner, herunder radiofrekvenser, 
brugsrettigheder til numre, sikkerhed samt nummerportabilitet. EECMA tager sigte på at 
erstatte både De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) og Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), og den skal have en bestyrelse. 

Ifølge Kommissionens afgørelse om oprettelse af ERG kan denne vedtage sin 
forretningsorden enten ved konsensus eller et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende 
medlemmer i tilfælde af manglende konsensus. Ifølge Kommissionens begrundelse i 
forbindelse med EECMA fungerer ERG i praksis således, at det normalt er nødvendigt med 
enighed mellem alle 27 tilsynsmyndigheder.

Ordføreren mener, at det ville være en fordel at udvide ERG og således gøre bedst mulig brug 
af dens ekspertise, navnlig ved at give den til opdrag at arbejde for reguleringsmæssig 
konvergens og ved at indføre en egentlig form for flertalsafgørelser for at sætte mere skub i 
arbejdet.  Der sættes imidlertid spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er nødvendigt at 
oprette EECMA, eller om den foreslåede form er den rette, og om det er hensigtsmæssigt, at 
den overtager ENISA's og andre organers funktioner. Der er behov for, at ERG eller EECMA 
kommer til at hvile på et solidt retsgrundlag, der rækker videre end den begrænsede 
rækkevidde af Kommissionens afgørelse fra 2002, men de deraf følgende ændringer i 
strukturen og ansvarsområder er omfattende og dækker aspekter, der allerede forvaltes 
tilfredsstillende under de nuværende ordninger. Det skal derfor undersøges, om 
Kommissionens model er hensigtsmæssig, eller om den bevæger sig ind på områder, der bør 
overlades til medlemsstaterne.

Hovedudfordringen er det rent reguleringsmæssige, og derfor må tilsynsmyndighederne være 
den vigtigste drivkraft inden for myndigheden, ligegyldigt hvilken form den får. Den 
almindelige agenturstruktur,  som Kommissionen foreslår, anses ikke for at være 
tilfredsstillende. Det er i særlig grad nødvendigt, at myndigheden får et større ansvar over for 
Parlamentet for at opveje Kommissionens og medlemsstaternes interesser.  Det anbefales, at 
myndigheden oprettes i henhold til artikel 95, der allerede fungerer som grundlag for denne 
forordning. I den forbindelse gøres der opmærksom på EF-Domstolens dom (Store Afdeling) 
af 2. maj 2006, sag C-217/04, Det Forenede Kongerige mod Parlamentet og Rådet, hvori det 
fastslås, at:

 [...] intet i ordlyden af artikel 95 EF gør det muligt at konkludere, at de foranstaltninger, der 
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vedtages af fællesskabslovgiver på grundlag af denne bestemmelse, skal begrænses til alene 
at have medlemsstaterne som adressater. Det kan således vise sig nødvendigt i henhold til 
nævnte lovgivers vurdering at fastsætte bestemmelser om oprettelse af et fællesskabsorgan, 
der har til opgave at bidrage til gennemførelsen af en harmoniseringsproces [...]. 

En yderligere bekymring i forbindelse med Kommissionens foreslåede agenturstruktur er 
bestyrelsens mulighed for at sætte repræsentantskabet ud af spillet. Det kan tænkes, at det er 
muligt at se bort fra bestyrelsen og kun have en direktør. Det er vigtigt, at hvis der er en form 
for bestyrelse eller direktion, at den i givet fald bliver udnævnt uafhængigt af Kommissionen, 
idet den skal rådgive samme. Det anbefales derfor, at Parlamentet inddrages i udnævnelsen af 
direktøren samt enhver form for bestyrelse eller direktion, og at dette ikke blot overlades til 
medlemsstaterne og Kommissionen.  

Det anerkendes, at der kan være beslutninger, som myndigheden eventuelt kan tage, men det 
er nødvendigt at etablere en klar ramme for disse gennem en reguleringsmæssig 
konvergensproces og fremtidige henstillinger, der alle bør underlægges Parlamentets kontrol. 

ENISA, der gennem længere tid ikke har fungeret, erstattes i forslaget af en chef for 
netsikkerhed og en stående gruppe af interessenter. Det står ikke klart, hvilken fordel det giver 
frem for at tage behørigt hensyn til ENISA. Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt at have 
en mere overordnet interessentgruppe, der kan komme med input til myndigheden og 
Parlamentet, selv om det anerkendes, at der skal udvises forsigtighed for så vidt angår den 
reguleringsmæssige uafhængighed. 

Det har også været foreslået, at EECMA skulle rådgive Kommissionen om udøvelsen af 
beføjelser i forbindelse med tildeling af frekvenser og dermed afløse Frekvenspolitikgruppen, 
der er Kommissionens nuværende rådgiver om frekvenspolitik. Det er ikke opfattelsen, at 
Kommissionen nødvendigvis bør gives beføjelser til at tildele frekvenser, men myndigheden 
vil under alle omstændigheder ikke udgøre et passende rådgivningsorgan, fordi mange af de 
nationale tilsynsmyndigheder, som myndigheden udgøres af, ikke har ansvar for frekvenser, 
og derfor ikke har den nødvendige erfaring. Frekvensspørgsmål bør forblive hos 
Frekvenspolitikgruppen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har erkendt den globale og 
grænseoverskridende natur af det globale 
marked for telekommunikation og har 
konstateret, at dette marked er forskelligt 
fra telekommunikationstjenester, der 
leveres på rent nationalt plan, samt at der 
regnes med et indre marked for alle 
globale telekommunikationstjenester, der 
skal holdes adskilt fra rent nationale 
telekommunikationstjenester.

Or. en

Begrundelse

Markedet for globale telekommunikationstjenester fungerer med skræddersyede kontrakter, 
der forhandles med henblik på løsninger, der omfatter flere lande, og de dertil hørende 
ordninger er ikke bundet til noget enkelt land eller geografi.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes en europæisk myndighed 
for markedet for elektronisk 
kommunikation med de i denne forordning 
fastsatte ansvarsområder.

1. Der oprettes et europæisk 
koordinationsudvalg for elektronisk 
kommunikation, som er den myndighed, 
der har de i denne forordning fastsatte 
ansvarsområder.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at oprette en myndighed for markedet, og den bør erstattes med et 
rådgivende udvalg, der er omfattet af EU-lovgivningen. EF-Domstolens dom (Store Afdeling) 
af 2. maj 2006, sag C-217/04, Det Forenede Kongerige mod Parlamentet og Rådet, indikerer, 
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at artikel 95 kan anvendes som grundlag for oprettelsen af et fællesskabsorgan.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have sikkerhedsbeføjelser, der allerede varetages effektivt af Det 
Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden udfører sine opgaver i 
samarbejde med de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen 
inden for et europæisk system for 
regulering af elektronisk kommunikation.

3. Myndigheden udfører sine opgaver i 
samarbejde med de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Mange af myndighedens reguleringsmæssige ansvarsområder bør fratages den og forblive 
hos medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I begrundelsen til Kommissionens forslag fastslås det, at den myndighed, der skal oprettes, 
skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. Det må derfor sikres, at der er en tættere 
forbindelse mellem Parlamentet og myndigheden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) træffe individuelle beslutninger 
vedrørende tildeling af brugsrettigheder 
til numre fra det europæiske 
telefonnummereringsområde (ETNS)

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede tilfredsstillende ordninger under Det Europæiske 
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Radiokommunikationskontor (ERO).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) bistå Kommissionen med udvælgelsen 
af virksomheder, der skal tildeles 
brugsrettigheder til radiofrekvenser og 
numre

udgår

Or. en

Begrundelse

Brugsrettigheder til radiofrekvenser og numre forvaltes allerede effektivt af 
Frekvenspolitikgruppen, Frekvensudvalget og Kommunikationsudvalget.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) opkræve og fordele afgifter for 
brugsrettigheder til frekvenser og numre

udgår

Or. en

Begrundelse

Frekvensrelaterede spørgsmål varetages allerede effektivt af Frekvenspolitikgruppen.
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Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) udvikle fælles holdninger til 
fælleseuropæiske spørgsmål såsom 
globale telekommunikationstjenester for 
at øge den reguleringsmæssige konsistens 
og fremme et fælleseuropæisk marked 
samt fælleseuropæiske regler.

Or. en

Begrundelse

Under den nuværende overordnede EU-ramme, skal en leverandør af globale 
telekommunikationstjenester opfylde hver af de nationale tilsynsmyndigheders individuelle 
godkendelseskrav for at kunne levere en tværeuropæisk tjeneste. Der er betydelige forskelle 
mellem disse nationale ordninger, og der er også betydelige forskelle på 
overensstemmelseskravene i de nationale godkendelsesordninger. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. På anmodning af Europa-Parlamentet 
eller Kommissionen afgiver myndigheden 
udtalelser om spørgsmål i stk. 3 vedrørende 
elektronisk kommunikation. 
Kommissionen kan anmode om en 
udtalelse om andre emner vedrørende 
elektronisk kommunikation, under 
forudsætning af at anmodningen er 
velbegrundet og rimelig, og at Europa-
Parlamentet og Rådet underrettes og får 
mulighed for at føre kontrol, samtidig 
med at anmodningen fremsættes.

Or. en
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Begrundelse

I begrundelsen til Kommissionens forslag fastslås det, at den myndighed, der skal oprettes, 
skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. Det må derfor sikres, at der er en tættere 
forbindelse mellem Parlamentet og myndigheden. Kommissionens anmodninger om udtalelser 
bør være rimelige og åbne for kontrol.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Myndigheden fremmer 
reguleringsmæssig konvergens og
bidrager til at sikre ensartet anvendelse af 
bestemmelserne i rammedirektivet og 
særdirektiverne ved at bistå Kommissionen 
ved forberedelsen af beslutninger, der skal 
vedtages af Kommissionen i henhold til 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. en

Begrundelse

Reguleringsmæssig konvergens er absolut nødvendig. Henstillinger kan ikke underkastes 
kontrol fra Parlamentets side, og i begrundelsen til Kommissionens forslag fastslås det, at 
den myndighed, der skal oprettes, skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. 
Parlamentarisk kontrol må derfor sikres.  

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 omhandlede spørgsmål 
omfatter:

3. De i stk. 1 omhandlede spørgsmål består 
i:

Or. en
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Begrundelse

Myndighedens ansvarsområder bør være klart defineret.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) offentlige elektroniske 
kommunikationsnets og -tjenesters 
sikkerhed og integritet, herunder 
spørgsmål i tilknytning til brud på 
sikkerheden og/eller integriteten, som 
omhandlet i artikel 13a i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) og artikel 4 
i direktiv 2002/58/EF (direktiv om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)

udgår

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmål varetages allerede effektivt af ENISA.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) nummereringsforhold, som omhandlet 
i artikel 10 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) og adgang til numre og 
tjenester i Fællesskabet, som omhandlet i 
artikel 28 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet)

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kompetencen bør forblive hos medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Frekvensrelaterede spørgsmål varetages allerede effektivt af Frekvenspolitikgruppen.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) følgende spørgsmål, som omhandlet i 
artikel 6a og 6b i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet):

udgår

i) ensartede vilkår for brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre
ii) ændring eller tilbagekaldelse af 
brugsrettigheder tildelt på et samordnet 
eller harmoniseret grundlag
iii) udvælgelse af virksomheder, der vil 
kunne tildeles individuelle 
brugsrettigheder til frekvenser eller 
numre til tjenester med tværeuropæisk 
potentiale.

Or. en
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Begrundelse

Frekvensrelaterede spørgsmål varetages allerede effektivt af Frekvenspolitikgruppen.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) foranstaltninger til sikring af 
udviklingen af ensartede 
fælleseuropæiske regler og krav til 
leverandører af globale 
telekommunikationstjenester.

Or. en

Begrundelse

Under den nuværende overordnede EU-ramme, skal en leverandør af globale 
telekommunikationstjenester opfylde hver af de nationale tilsynsmyndigheders individuelle 
godkendelseskrav for at kunne levere en tværeuropæisk tjeneste. Der er betydelige forskelle 
mellem disse nationale ordninger, og der er også betydelige forskelle på 
overensstemmelseskravene i de nationale godkendelsesordninger. 

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle myndighedens udtalelser 
videregives til Europa-Parlamentet, og 
myndigheden informerer Europa-
Parlamentet om sine endelige forslag i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol.

Or. en
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Begrundelse

I begrundelsen til Kommissionens forslag fastslås det, at den myndighed, der skal oprettes, 
skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. Det må derfor sikres, at der er en tættere 
forbindelse mellem Parlamentet og myndigheden. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden kan i givet fald høre
relevante nationale 
konkurrencemyndigheder, før den afgiver 
udtalelse til Kommissionen.

2. Myndigheden hører relevante nationale 
konkurrencemyndigheder, før den afgiver 
udtalelse til Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal overholde nærhedsprincippet og gøre bedst mulig brug af national 
ekspertise.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan træffe beslutninger 
vedrørende tildeling af brugsrettigheder 
til numre fra det europæiske 
telefonnummereringsområde (ETNS) i 
overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet). Den er 
desuden ansvarlig for forvaltningen og 
udviklingen af det europæiske 
telefonnummereringsområde (ETNS) på 
vegne af de medlemsstater, der har fået 
tildelt præfikset "3883".

udgår

Or. en
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Begrundelse

Der findes allerede tilfredsstillende ordninger under Det Europæiske 
Radiokommunikationskontor (ERO).

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede tilfredsstillende ordninger under Det Europæiske 
Radiokommunikationskontor (ERO).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndigheden offentliggør en 
årsrapport om den forventede 
frekvensudvikling i sektoren for 
elektronisk kommunikation og om 
politikker for elektronisk kommunikation 
og gør her rede for potentielle behov og 
problemstillinger.

4. Myndigheden fører sammen med 
Frekvenspolitikgruppen en protokol over
den forventede frekvensudvikling i 
sektoren for elektronisk kommunikation. 
Myndigheden udfærdiger - hvis det er 
relevant - fra tid til anden eller efter 
anmodning fra Kommissionen en rapport 
om potentielle behov og problemstillinger.

Or. en
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Begrundelse

Kravet om udfærdigelse af en årsrapport er for tyngende og arbejdskrævende. Rapporter bør 
udfærdiges, når og hvis myndigheden finder det anbragt, eller efter anmodning, som det er 
fastsat. Frekvenspolitikgruppen er måske bedre i stand til at bestride denne kompetence. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en udtalelse, myndigheden har 
afgivet i henhold til stk. 1, vedrører 
indførelse af en fælles 
udvælgelsesprocedure for 
brugsrettigheder, der er omfattet af artikel 
6b i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), skal den 
pågældende udtalelse især:

udgår

(a) udpege de elektroniske 
kommunikationstjenester, som lettere vil 
kunne udbydes som tjenester på tværs af 
landegrænserne inden for Fællesskabet 
med brug af frekvenser eller numre, 
hvortil rettighederne er tildelt ved en 
fælles procedure og i henhold til et fælles 
sæt betingelser
(b) udpege de numre eller nummerserier, 
der vil kunne benyttes til sådanne 
tjenester
(c) vurdere omfanget af eksisterende og 
potentielle behov inden for Fællesskabet 
for sådanne tjenester, og
(d) fastsætte eventuelle begrænsninger, 
den måtte finde hensigtsmæssige, for 
antallet af brugsrettigheder, der kan 
tildeles efter den fælles procedure, samt 
de procedurer, der skal følges ved 
udvælgelsen af de virksomheder, der skal 
tildeles disse rettigheder, i givet fald under 
behørig hensyntagen til de i artikel 7 i 
direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet) 
fastsatte principper.
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Or. en

Begrundelse

Kompetencen bør forblive hos medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Indstilling med henblik på udvælgelse af 
virksomheder
Myndigheden vil i overensstemmelse med 
artikel 6b i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet):
(a)modtage og behandle ansøgninger fra 
virksomheder om brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og numre og opkræve de 
administrationsgebyrer og afgifter, det 
pålægges virksomhederne at betale i 
henhold til en fælles 
udvælgelsesprocedure
(b) forestå den fælles 
udvælgelsesprocedure og indstille den 
eller de virksomheder, der skal tildeles 
individuelle brugsrettigheder i henhold til 
disse bestemmelser
(c) forelægge Kommissionen en rapport 
med en detaljeret redegørelse for de 
indkomne ansøgninger, myndighedens 
bedømmelse af disse ansøgninger og dens 
indstilling af den eller de virksomheder, 
der bedømmes som de bedst egnede 
kandidater til tildeling af individuelle 
brugsrettigheder, og med en begrundelse 
for valget med henvisning til de 
udvælgelseskriterier, der er fastsat i den 
relevante gennemførelsesforanstaltning.

Or. en
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Begrundelse

Brugsrettigheder til radiofrekvenser og numre forvaltes allerede effektivt af 
Frekvenspolitikgruppen, Frekvensudvalget og Kommunikationsudvalget.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden afgiver på anmodning 
udtalelse til Kommissionen om 
tilbagekaldelse af brugsrettigheder, der er 
tildelt i henhold til de i artikel 6b i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet) fastsatte 
fælles procedurer.

Myndigheden afgiver på anmodning af 
Kommissionen eller 
Frekvenspolitikgruppen udtalelse til 
Kommissionen og Frekvenspolitikgruppen
om tilbagekaldelse af brugsrettigheder, der 
er tildelt i henhold til de i artikel 6b i 
direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet) 
fastsatte fælles procedurer.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør indtage en koordinerende rolle vedrørende frekvensforvaltning og 
samarbejde med både Kommissionen og Frekvenspolitikgruppen.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de i artikel 4, stk. 3, litra b), og 
artikel 19, stk. 4 og 5, nævnte opgaver 
bidrager myndigheden til udviklingen af 
en net- og informationssikkerhedskultur 
ved især at:

Myndigheden samarbejder, hvor det er 
relevant, med Det Europæiske Agentur 
for Net- og Informationssikkerhed 
(ENISA). På anmodning af 
Kommissionen og ENISA afgiver 
myndigheden udtalelse til Kommissionen 
og ENISA om spørgsmål vedrørende 
informationssikkerhed.

(a) fremme samarbejdet mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne om 
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udviklingen af fælles metoder til at 
forhindre, afhjælpe og reagere på 
problemer vedrørende net- og 
informationssikkerhed
(b) rådgive Kommissionen om forskning 
på området for net- og 
informationssikkerhed og om effektiv 
anvendelse af teknologier til 
risikoforebyggelse samt fremme aktiviteter 
vedrørende risikovurdering, interoperable 
løsninger til risikostyring og 
undersøgelser af løsninger til 
forebyggelsesstyring i offentlige og private 
organisationer, og
(c) bidrage til Fællesskabets bestræbelser 
på at etablere et samarbejde med 
tredjelande og i givet fald internationale 
organisationer om at fremme en fælles 
global tilgang til spørgsmål vedrørende 
net- og informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Det er ønskværdigt at modtage myndighedens bidrag, men sikkerhedsspørgsmål behandles 
allerede effektivt af ENISA, og kompetencen bør forblive der.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

I begrundelsen til Kommissionens forslag fastslås det, at den myndighed, der skal oprettes, 
skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. Det må derfor sikres, at der er en tættere 
forbindelse mellem Parlamentet og myndigheden. Andre ændringsforslag lader artikel 12 
udgå, fordi brugsrettigheder til radiofrekvenser og numre allerede forvaltes effektivt af 
Frekvenspolitikgruppen, Frekvensudvalget og Kommunikationsudvalget.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Opkrævning af administrationsgebyrer 

for de af myndigheden leverede 
tjenesteydelser

1. Kommissionen fastsætter i 
overensstemmelse med den i artikel 54, 
stk. 2, omhandlede procedure og på 
grundlag af en udtalelse fra myndigheden 
de administrationsgebyrer, det pålægges 
virksomhederne at betale for 
tjenesteydelser leveret af myndigheden. 
Myndigheden opkræver disse 
administrationsgebyrer.
2. Administrationsgebyrerne pålægges de 
enkelte virksomheder efter objektive, 
gennemskuelige og rimelige kriterier, som 
minimerer yderligere administrative 
byrder og dermed forbundne udgifter.
3. De i stk. 1 omhandlede 
administrationsgebyrer kan dække:
(a) myndighedens administrative 
omkostninger ved forvaltningen af 
udvælgelsesproceduren, som omhandlet i 
artikel 12
(b) behandlingen af klager, som 
omhandlet i artikel 34
(c)myndighedens administrative 
omkostninger ved forvaltningen af det 
europæiske telefonnummereringsområde, 
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som omhandlet i artikel 8. Alle gebyrer 
angives og betales i euro.
4. Administrationsgebyrernes størrelse 
fastsættes således, at det sikres, at 
indtægterne fra disse gebyrer i princippet 
er tilstrækkelige til at dække de fulde 
omkostninger ved de leverede 
tjenesteydelser.
5. Myndigheden offentliggør hvert år en 
oversigt over sine administrative 
omkostninger og indtægterne fra 
gebyrerne. På grundlag af en eventuel 
difference mellem de samlede indtægter 
fra gebyrerne og de samlede 
administrative omkostninger afgiver 
myndigheden udtalelse til Kommissionen 
med angivelse af passende justeringer af 
gebyrerne.

Or. en

Begrundelse

Kompetencen bør forblive hos medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Opkrævning og fordeling af afgiftsbeløb 

for brugsrettigheder til radiofrekvenser og 
numre og af administrationsgebyrer i 

forbindelse med en fælles 
udvælgelsesprocedure

1. Når det med hjemmel i artikel 6b i 
direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet) 
pålægges virksomheder at betale afgifter 
for brugsrettigheder til radiofrekvenser 
eller numre, der er tildelt i henhold til en 
fælles udvælgelsesprocedure, er 
myndigheden ansvarlig for opkrævning 
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og fordeling af sådanne afgiftsbeløb.
Når afgifterne er betalt til myndigheden, 
fordeler myndigheden beløbene mellem de 
relevante medlemsstater og myndigheden 
selv inden for den frist og i det forhold, 
der er fastsat af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 6b i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet).
Hvis Kommissionen ikke har fastsat en 
frist og et fordelingsforhold, fordeles 
beløbene på grundlag af det 
befolkningsunderlag, der var påkrævet i 
hver medlemsstat for at få tildelt 
brugsrettigheder det seneste hele år forud 
for udvælgelsesprocedurens 
iværksættelse.
2. Myndigheden er ansvarlig for 
opkrævning og fordeling af de afgifter, 
der efter en fælles udvælgelsesprocedure 
for brugsrettigheder til frekvenser eller 
numre pålægges de udvalgte 
virksomheder for at dække nationale 
tilsynsmyndigheders administrative 
omkostninger ved kontrollen med 
overholdelsen af de fælles betingelser.
Når myndigheden har modtaget de i første 
afsnit omhandlede 
administrationsafgifter, fordeles de af 
myndigheden mellem de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med de af de nationale 
tilsynsmyndigheder oplyste værdier.

Or. en

Begrundelse

Frekvensrelaterede spørgsmål varetages allerede effektivt af Frekvenspolitikgruppen.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden fremmer under 
hensyntagen til Fællesskabets politik for 
elektronisk kommunikation udveksling af 
information både mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne, 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen om situationen og 
udviklingen vedrørende elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester, herunder 
net- og informationssikkerhed.

1. Myndigheden fremmer under 
hensyntagen til Fællesskabets politik for 
elektronisk kommunikation udveksling af 
information både mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne, 
nationale tilsynsmyndigheder, Europa-
Parlamentet og Kommissionen om 
situationen og udviklingen vedrørende 
elektroniske kommunikationsnet- og 
tjenester, herunder net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

I begrundelsen til Kommissionens forslag fastslås det, at den myndighed, der skal oprettes, 
skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. Det må derfor sikres, at der er en tættere 
forbindelse mellem Parlamentet og myndigheden.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) udfærdige en rapport om forskellene 
mellem reguleringspraksisser og forslag 
til opnåelse af konvergens mellem disse 
praksisser. Hvor der efter myndighedens 
opfattelse er behov for bindende regler om 
reguleringspraksis, fremsætter den 
passende anbefalinger desangående til 
Kommissionen, herunder for deres 
håndhævelse. Myndigheden kan 
overdrages håndhævelsesbeføjelser. 

Or. en



PE402.731v01-00 24/56 PA\711109DA.doc

DA

Begrundelse

Reguleringsmæssig konvergens samt i givet fald en mekanisme til håndhævelse af den er 
absolut nødvendig.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndigheden indsamler relevant 
information, bl.a. i henhold til artikel 13a 
i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), 
for at kunne analysere aktuelle og nye 
risici. Myndigheden analyserer især på 
europæisk plan risici, som vil kunne 
påvirke dels de elektroniske 
kommunikationsnets modstandsdygtighed 
og tilgængelighed, dels autenciteten, 
integriteten og den fortrolige behandling 
af den information, disse net transmitterer 
og giver adgang til, og formidler 
analyseresultaterne til medlemsstaterne 
og Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmål varetages allerede effektivt af ENISA.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Myndigheden bidrager til 
oplysningsindsatsen og medvirker til at 
sikre hurtig adgang til objektiv og 
fyldestgørende information til alle 
brugere, især om spørgsmål vedrørende 
net- og informationssikkerhed, ved bl.a. at 

udgår
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fremme udveksling af eksisterende bedste 
praksis, herunder metoder til at advare 
brugere i tilfælde af sikkerhedsbrud, og at
tilstræbe synergi mellem initiativer i den 
offentlige og den private sektor.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmål varetages allerede effektivt af ENISA.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden er ansvarlig for 
forvaltningen af og offentlighedens 
adgang til en database om prissætning af 
telefoni- og datatjenester for mobilkunder 
ved roaming inden for Fællesskabet, 
herunder i givet fald de specifikke 
omkostninger ved foretagne og modtagne 
roamingopkald i regioner i Fællesskabets 
yderste periferi. Myndigheden overvåger 
udviklingen i disse priser og offentliggør
en årsrapport herom.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indgreb i forhold til mobil- og dataroaming havde udelukkende til hensigt at være en 
midlertidig markedsjusterende foranstaltning. Vedvarende kontrol ligger inden for 
Kommissionens beføjelser, og der kan anmodes om den, men den bør ikke indgå i 
bestemmelserne.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan på anmodning af 
Kommissionen påtage sig andre specifikke 
opgaver.

Myndigheden kan på anmodning af 
Kommissionen eller Europa-Parlamentet
påtage sig andre specifikke opgaver i 
forbindelse med alle spørgsmål 
vedrørende elektronisk kommunikation.

Or. en

Begrundelse

I begrundelsen til Kommissionens forslag fastslås det, at den myndighed, der skal oprettes, 
skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. Det må derfor sikres, at der er en tættere 
forbindelse mellem Parlamentet og myndigheden. 

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en bestyrelse udgår

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen kan true tilsynsmyndighedernes uafhængighed, og den udgør et unødvendigt 
bureaukratisk lag, der derfor bør fjernes. 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en chef for netsikkerhed udgår
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Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have beføjelser i sikkerhedsspørgsmål, hvilket gør en chef for 
netsikkerhed overflødig.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) et klagenævn. udgår

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have beføjelser vedrørende brugsrettigheder til numre, hvilket gør et 
klagenævn overflødigt. 

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på en 
sådan måde, at de højeste standarder for 
kompetence og uafhængighed samt en 
bred vifte af relevant sagkundskab er 
sikret. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år og kan fornyes 
én gang.
2. Bestyrelsen vælger en formand og en 
næstformand blandt sine medlemmer. 
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Næstformanden erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv. 
Formandens og næstformandens 
mandatperiode er to og et halvt år og kan 
fornyes. Formandens og næstformandens 
mandatperiode udløber under alle 
omstændigheder, når deres medlemskab 
af bestyrelsen ophører.
3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Myndighedens direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to 
gange om året. Bestyrelsen mødes 
desuden på initiativ af formanden eller på 
anmodning af Kommissionen eller af 
mindst en tredjedel af 
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan 
indbyde personer med potentielt relevante 
synspunkter til at overvære 
bestyrelsesmøderne som observatør. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
myndigheden.
4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.
5. Hvert medlem har én stemme. De 
nærmere afstemningsregler, særlig 
reglerne for, hvornår et medlem kan 
handle på vegne af et andet medlem, samt 
i givet fald også reglerne for, hvornår 
bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
fastsættes i forretningsordenen.

Or. en

Begrundelse
Bestyrelsen kan true tilsynsmyndighedernes uafhængighed, og den udgør et unødvendigt 
bureaukratisk lag, der derfor bør fjernes.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på en 
sådan måde, at de højeste standarder for 
kompetence og uafhængighed samt en bred 
vifte af relevant sagkundskab er sikret. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Fire medlemmer udpeges af Europa-
Parlamentet, fire af Rådet og fire af 
Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmerne 
udpeges på en sådan måde, at de højeste 
standarder for kompetence og 
uafhængighed samt en bred vifte af 
relevant sagkundskab er sikret. 
Medlemmer af Europa-Parlamentet kan 
ikke udpeges. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år og kan fornyes én 
gang.

Or. en

Begrundelse

Hvis ændringsforslag 39 afvises, og bestyrelsen bevares, bør en tredjedel af myndighedens 
medlemmer udpeges af Europa-Parlamentet. I begrundelsen til Kommissionens forslag 
fastslås det, at den myndighed, der skal oprettes, skal stå til ansvar over for Europa-
Parlamentet. Medlemmer af Europa-Parlamentet skal naturligvis ikke kunne udpeges som 
medlem af myndigheden. 

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter 
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 2.

Efter aftale mellem Europa-Parlamentet 
og Rådet, og i samråd med 
Kommissionen, udnævnes direktøren i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 2.

2. Bestyrelsen udnævner efter samråd 
med direktøren en chef for netsikkerhed i 
overensstemmelse med artikel 31, stk. 2.
3. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
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med artikel 27, stk. 1.
4. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
klagenævnet i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 1.
5. Senest den 30. september hvert år 
vedtager bestyrelsen efter samråd med 
Kommissionen og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, 
myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og fremsender det til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure.
6. Bestyrelsen udøver sine budgetmæssige 
beføjelser i overensstemmelse med artikel 
36, 37 og 38.
7. Efter samråd med Kommissionen 
træffer bestyrelsen beslutning om, 
hvorvidt den skal acceptere 
testamentariske gaver, donationer eller 
tilskud fra andre fællesskabskilder.
8. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren og chefen for 
netsikkerhed. 
9. Bestyrelsen fastlægger om nødvendigt 
myndighedens personalepolitik i henhold 
til artikel 49, stk. 2. 
10. Bestyrelsen vedtager de særlige 
bestemmelser om aktindsigt i 
myndighedens dokumenter i 
overensstemmelse med artikel 47.  
11. Bestyrelsen vedtager årsrapporten om 
myndighedens virksomhed og fremsender 
den senest den 15. juni til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Revisionsretten. Rapporten 
omfatter som foreskrevet i artikel 28, stk. 
4, en af repræsentantskabet godkendt
særlig afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed det pågældende år. 

Repræsentantskabet vedtager årsrapporten 
om myndighedens virksomhed og 
fremsender den senest den 15. juni til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Revisionsretten. Rapporten omfatter som 
foreskrevet i artikel 28, stk. 4, en afdeling 
om myndighedens reguleringsvirksomhed 
det pågældende år. Europa-Parlamentet 
kan anmode et medlem af 
repræsentantskabet om at give møde for 
Parlamentet i forbindelse med spørgsmål 
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vedrørende dets reguleringsmæssige 
aktiviteter.

12. Bestyrelsen vedtager selv sin 
forretningsorden.
13. Bestyrelsen afgiver udtalelse til 
Kommissionen om de 
administrationsgebyrer, myndigheden kan 
opkræve af virksomheder i forbindelse 
med udførelsen af de i artikel 16 
omhandlede opgaver.

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen kan true tilsynsmyndighedernes uafhængighed, og den udgør et unødvendigt 
bureaukratisk lag, der derfor bør fjernes. Når repræsentantskabet er myndighedens styrende 
organ, skal det holdes ansvarlig for myndighedens resultater. 

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter 
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 2.

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter 
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 2.

2. Bestyrelsen udnævner efter samråd 
med direktøren en chef for netsikkerhed i 
overensstemmelse med artikel 31, stk. 2.
3. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 27, stk. 1.

2. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 27, stk. 1.

4. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
klagenævnet i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 1.
5. Senest den 30. september hvert år 
vedtager bestyrelsen efter samråd med 
Kommissionen og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, 
myndighedens arbejdsprogram for det 

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

følgende år og fremsender det til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure.

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

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

7. Efter samråd med Kommissionen træffer 
bestyrelsen beslutning om, hvorvidt den 
skal acceptere testamentariske gaver, 
donationer eller tilskud fra andre 
fællesskabskilder.

5. Efter samråd med Kommissionen træffer 
bestyrelsen beslutning om, hvorvidt den 
skal acceptere testamentariske gaver, 
donationer eller tilskud fra andre 
fællesskabskilder.

8. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren og chefen for 
netsikkerhed.
9. Bestyrelsen fastlægger om nødvendigt 
myndighedens personalepolitik i henhold 
til artikel 49, stk. 2. 

6. Bestyrelsen fastlægger om nødvendigt 
myndighedens personalepolitik i henhold 
til artikel 49, stk. 2. 

10. Bestyrelsen vedtager de særlige 
bestemmelser om aktindsigt i 
myndighedens dokumenter i 
overensstemmelse med artikel 47. 

7. Bestyrelsen vedtager de særlige 
bestemmelser om aktindsigt i 
myndighedens dokumenter i 
overensstemmelse med artikel 47.

11. Bestyrelsen vedtager årsrapporten om 
myndighedens virksomhed og fremsender 
den senest den 15. juni til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Revisionsretten. Rapporten 
omfatter som foreskrevet i artikel 28, stk. 
4, en af repræsentantskabet godkendt 
særlig afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed det pågældende år. 

8. Bestyrelsen vedtager årsrapporten om 
myndighedens virksomhed og fremsender 
den senest den 15. juni til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Revisionsretten. Rapporten 
omfatter som foreskrevet i artikel 28, stk. 
4, en af repræsentantskabet godkendt 
særlig afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed det pågældende år. 

12. Bestyrelsen vedtager selv sin 
forretningsorden. 

9. Bestyrelsen vedtager selv sin 
forretningsorden. 

13. Bestyrelsen afgiver udtalelse til 
Kommissionen om de 
administrationsgebyrer, myndigheden kan 
opkræve af virksomheder i forbindelse 
med udførelsen af de i artikel 16 
omhandlede opgaver.

Or. en
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Begrundelse

Hvis ændringsforslag 41 afvises, og bestyrelsen bevares, bør dets virke afspejle den 
begrænsede rolle, myndigheden tiltænkes i andre ændringsforslag.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med simpelt flertal blandt medlemmerne. 
Hvert medlem eller suppleant bortset fra 
direktøren og Kommissionens 
repræsentant har én stemme.

4. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et kvalificeret flertal på to tredjedele 
af medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant bortset fra Kommissionens 
repræsentant har én stemme.

Or. en

Begrundelse
Der er ingen grund til at nægte direktøren muligheden for at stemme. Det er nødvendigt med 
kvalificeret flertal for at sikre, at der tages hensigtsmæssige beslutninger.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Repræsentantskabet vedtager selv sin 
forretningsorden.

5. Repræsentantskabet vedtager selv sin 
forretningsorden med et kvalificeret flertal 
på to tredjedele af medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med kvalificeret flertal for at sikre, at der tages hensigtsmæssige 
beslutninger.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
medlemsstaternes regeringer eller fra 
offentlige eller private interesser.

6. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
medlemsstaternes regeringer eller fra 
offentlige eller private interesser, og det 
skal være uafhængig af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Uafhængighed af Kommissionen skal sikres.  

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen bør afskaffes og Rådets og Parlamentets beføjelser anerkendes.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring af relevans for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester fra en liste med mindst to 
ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen. Før udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres 
til at fremkomme med en udtalelse til 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

2. Direktøren udnævnes efter aftale 
mellem Europa-Parlamentet og Rådet, og 
efter samråd med Kommissionen og 
repræsentantskabet, på grundlag af sine 
præstationer, kvalifikationer og erfaring af 
relevans for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. 
Kandidater kan opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Kommissionen har det endelige ansvar for telekommunikationspolitikken, og 
myndighedens rådgivningsfunktioner skal være uafhængige, er det nødvendigt at sikre, at 
Kommissionen ikke har udnævnelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 

Inden for en måned inden forlængelsen af 
embedsperioden kan direktøren opfordres 
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forlænge direktørens embedsperiode.
Inden for en måned inden forlængelsen af 
embedsperioden kan direktøren opfordres 
til at fremkomme med en udtalelse til 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

til at fremkomme med en udtalelse til 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Hvis direktørens embedsperiode ikke 
forlænges, forbliver direktøren i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.

Hvis direktørens embedsperiode ikke 
forlænges, forbliver direktøren i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Kommissionen har det endelige ansvar for telekommunikationspolitikken, og 
myndighedens rådgivningsfunktioner skal være uafhængige, er det nødvendigt at sikre, at 
Kommissionen ikke har udnævnelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af Europa-Parlamentet 
og Rådet efter samråd med Kommissionen 
og repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen bør afskaffes og Rådets og Parlamentets beføjelser anerkendes.



PA\711109DA.doc 37/56 PE402.731v01-00

DA

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

2. Direktøren forbereder bestyrelsens 
møder. Han deltager uden stemmeret i 
bestyrelsens møder.
3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 4-23 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.

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

4. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.

3. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.

Direktøren forelægger inden den 1. 
september arbejdsprogrammet for 
bestyrelsen til vedtagelse.
5. Direktøren er under bestyrelsens 
administrative kontrol ansvarlig for 
gennemførelsen af myndighedens årlige 
arbejdsprogram, i givet fald efter 
vejledning fra repræsentantskabet og 
chefen for netsikkerhed.

4. Direktøren er ansvarlig for 
gennemførelsen af myndighedens årlige 
arbejdsprogram efter vejledning fra 
repræsentantskabet. 

6. Direktøren iværksætter de nødvendige 
foranstaltninger, især fastsættelse af interne 
administrative instrukser og 
offentliggørelse af meddelelser, for at 
sikre, at myndigheden fungerer i 
overensstemmelse med denne forordning.

5. Direktøren iværksætter de nødvendige 
foranstaltninger, især fastsættelse af interne 
administrative instrukser og 
offentliggørelse af meddelelser, for at 
sikre, at myndigheden fungerer i 
overensstemmelse med denne forordning.

7. Direktøren udarbejder overslag over 
myndighedens indtægter og udgifter i 
henhold til artikel 37 og gennemfører 
myndighedens budget i henhold til artikel 
38.

6. Direktøren udarbejder overslag over 
myndighedens indtægter og udgifter i 
henhold til artikel 37 og gennemfører 
myndighedens budget i henhold til artikel 
38.

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

7. Hvert år udarbejder direktøren udkastet 
til årsrapport om myndighedens aktiviteter 
med en særskilt afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed og en afdeling om 
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finansielle og administrative anliggender. finansielle og administrative anliggender.
9. Direktøren udøver de i artikel 49, stk. 3, 
nævnte beføjelser over for myndighedens 
personale.

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

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til bestyrelsens og chefen for netsikkerheds deltagelse i arbejdet bør fjernes. 

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

2. Direktøren forbereder bestyrelsens 
møder. Han deltager fuldt ud i bestyrelsens 
møder.

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

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

4. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.
Direktøren forelægger inden den 1. 
september arbejdsprogrammet for 
bestyrelsen til vedtagelse.

4. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.
Direktøren forelægger inden den 1. 
september arbejdsprogrammet for 
bestyrelsen til vedtagelse.

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

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

6. Direktøren iværksætter de nødvendige 
foranstaltninger, især fastsættelse af interne 

6. Direktøren iværksætter de nødvendige 
foranstaltninger, især fastsættelse af interne 
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administrative instrukser og 
offentliggørelse af meddelelser, for at 
sikre, at myndigheden fungerer i 
overensstemmelse med denne forordning.

administrative instrukser og 
offentliggørelse af meddelelser, for at 
sikre, at myndigheden fungerer i 
overensstemmelse med denne forordning.

7. Direktøren udarbejder overslag over 
myndighedens indtægter og udgifter i 
henhold til artikel 37 og gennemfører 
myndighedens budget i henhold til artikel 
38.

7. Direktøren udarbejder overslag over 
myndighedens indtægter og udgifter i 
henhold til artikel 37 og gennemfører 
myndighedens budget i henhold til artikel 
38.

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis ændringsforslag 50 afvises, og bestyrelsen bevares, er der ingen grund til at nægte 
direktøren retten til at stemme. Chefen for netsikkerheds funktioner bør stadig fjernes.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Chefen for netsikkerhed

1. Chefen for netsikkerhed er ansvarlig 
for koordineringen af myndighedens 
opgaver vedrørende net- og 
informationssikkerhed. Chefen for 
netsikkerhed refererer til direktøren. Han 
udarbejder udkastet til årligt 
arbejdsprogram for disse aktiviteter.
2. Chefen for netsikkerhed udnævnes af 
bestyrelsen for en femårig periode på 
grundlag af sine præstationer, 
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kvalifikationer og erfaring vedrørende 
net- og informationssikkerhedsspørgsmål 
fra en liste med mindst to ansøgere, som 
er indstillet af Kommissionen.
3. Chefen for netsikkerhed kan kun 
afskediges efter beslutning truffet af 
bestyrelsen efter samråd med direktøren. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.
4. Bestyrelsen kan efter samråd med 
direktøren efter indstilling fra 
Kommissionen forlænge embedsperioden 
for chefen for netsikkerhed én gang for 
højst tre år, men kun såfremt det kan 
begrundes med myndighedens opgaver og 
behov.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmål varetages allerede effektivt af ENISA.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Direktøren nedsætter en stående gruppe 
af interessenter bestående af eksperter, der 
repræsenterer de relevante interesserede 
parter fra bl.a. informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien og
forbrugergrupper. Han fastsætter 
procedurerne for bl.a. antallet medlemmer i 
den stående gruppe, dens sammensætning 
og dens virke. Gruppen aflægger rapport 
til Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
repræsentantskabet.

2. Chefen for netsikkerhed er formand for 
den stående gruppe. Medlemmernes 
mandatperiode er to og et halvt år. 

2. Direktøren er formand for den stående 
gruppe. Medlemmernes mandatperiode er 
to og et halvt år. Medlemmerne af den 
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Medlemmerne af den stående gruppe kan 
ikke være medlemmer af bestyrelsen eller
repræsentantskabet.

stående gruppe kan ikke være medlemmer 
af repræsentantskabet.

3. Repræsentanter for Kommissionen kan 
overvære den stående gruppes møder og 
deltage i dens arbejde.

3. Repræsentanter for Kommissionen kan 
overvære den stående gruppes møder og 
deltage i dens arbejde.

4. Den stående gruppe kan rådgive chefen 
for netsikkerhed vedrørende udførelsen af 
hans opgaver i medfør af denne forordning, 
udarbejdelsen af de relevante dele af 
myndighedens arbejdsprogram samt 
sikring af kommunikation med 
interesserede parter om alle spørgsmål i 
relation til arbejdsprogrammet.

4. Den stående gruppe kan rådgive 
direktøren vedrørende udførelsen af hans 
opgaver i medfør af denne forordning, 
udarbejdelsen af de relevante dele af 
myndighedens arbejdsprogram samt 
sikring af kommunikation med 
interesserede parter om alle spørgsmål i 
relation til arbejdsprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmål varetages allerede effektivt af ENISA, og der bør ikke findes en stilling 
som chef for netsikkerhed. Det er hensigtsmæssigt med en gruppe af interessenter. Den skal 
imidlertid træffe foranstaltninger til sikring af, at den ikke truer de nationale 
tilsynsmyndigheders uafhængighed. 

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Klagenævn

1. Klagenævnet består af seks ordinære 
medlemmer og seks suppleanter, der 
udpeges blandt nuværende og tidligere 
overordnede embedsmænd hos de 
nationale tilsynsmyndigheder, 
konkurrencemyndigheder eller andre 
nationale institutioner eller
fællesskabsinstitutioner, og som har 
relevant erfaring inden for sektoren for 
elektronisk kommunikation. Klagenævnet 
vælger selv sin formand.
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2. Klagenævnets medlemmer udpeges 
efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser af bestyrelsen 
efter indstilling fra Kommissionen og 
efter samråd med repræsentantskabet.
3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan 
fornyes. Klagenævnets medlemmer 
træffer afgørelse i fuld uafhængighed og 
er ikke bundet af nogen form for 
instrukser. De kan ikke udøve andre 
funktioner hos myndigheden eller i 
bestyrelsen eller repræsentantskabet. Et 
medlem af klagenævnet kan ikke 
afskediges i vedkommendes 
mandatperiode, medmindre medlemmet er 
fundet skyldig i en alvorlig forseelse, og 
bestyrelsen efter høring af 
repræsentantskabet træffer beslutning 
herom.
4. Medlemmerne af klagenævnet må ikke 
deltage i behandlingen af en klage, hvis 
de har en personlig interesse i sagen, eller 
hvis de tidligere har været involveret som 
repræsentanter for en af sagens parter, 
eller hvis de har været med til at træffe 
den beslutning, som klagen vedrører.
Hvis et medlem af klagenævnet af en af 
de i første afsnit nævnte grunde eller af 
andre grunde mener, at et af de øvrige 
medlemmer ikke bør deltage i 
behandlingen af en klage, underretter 
han klagenævnet herom. Enhver part i en 
klagesag kan gøre indsigelse mod et 
medlem af klagenævnet med henvisning 
til en hvilken som helst af de i første afsnit 
nævnte grunde, eller hvis medlemmet 
mistænkes for partiskhed. Der kan ikke 
gøres indsigelse med henvisning til 
medlemmernes nationalitet, og en klage 
kan ikke antages til behandling, hvis 
klageren efter at have fået kendskab til et 
forhold, der kan begrunde en indsigelse, 
har taget processuelle skridt.
5. Klagenævnet træffer uden deltagelse af 
det berørte medlem beslutning om, 



PA\711109DA.doc 43/56 PE402.731v01-00

DA

hvordan det skal forholde sig i de i stk. 4 
omhandlede tilfælde. Med henblik på 
denne beslutning erstattes det pågældende 
medlem i klagenævnet af vedkommendes 
suppleant, medmindre suppleanten selv 
befinder sig i en lignende situation. I så 
fald udpeger formanden en anden blandt 
suppleanterne.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have beføjelser vedrørende brugsrettigheder til numre, hvilket gør et 
klagenævn overflødigt.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klagenævnet består af seks ordinære 
medlemmer og seks suppleanter, der 
udpeges blandt nuværende og tidligere 
overordnede embedsmænd hos de 
nationale tilsynsmyndigheder, 
konkurrencemyndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, og som har 
relevant erfaring inden for sektoren for 
elektronisk kommunikation. Klagenævnet 
vælger selv sin formand.

1. Klagenævnet består af seks ordinære 
medlemmer og seks suppleanter, der 
udpeges blandt nuværende og tidligere 
overordnede embedsmænd hos de 
nationale tilsynsmyndigheder, 
konkurrencemyndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, og som har 
relevant erfaring inden for sektoren for 
elektronisk kommunikation. Klagenævnet 
vælger selv sin formand.

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

2. Klagenævnets medlemmer udpeges af 
Europa-Parlamentet og Rådet efter 
samråd med repræsentantskabet.

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. 
Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner hos 
myndigheden eller i bestyrelsen eller 

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. 
Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner hos 
myndigheden eller i bestyrelsen eller 
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repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 
beslutning herom.

repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 
beslutning herom.

4. Medlemmerne af klagenævnet må ikke 
deltage i behandlingen af en klage, hvis de 
har en personlig interesse i sagen, eller hvis 
de tidligere har været involveret som 
repræsentanter for en af sagens parter, eller 
hvis de har været med til at træffe den 
beslutning, som klagen vedrører.

4. Medlemmerne af klagenævnet må ikke 
deltage i behandlingen af en klage, hvis de 
har en personlig interesse i sagen, eller hvis 
de tidligere har været involveret som 
repræsentanter for en af sagens parter, eller 
hvis de har været med til at træffe den 
beslutning, som klagen vedrører.

Hvis et medlem af klagenævnet af en af de 
i første afsnit nævnte grunde eller af andre 
grunde mener, at et af de øvrige 
medlemmer ikke bør deltage i 
behandlingen af en klage, underretter han 
klagenævnet herom. Enhver part i en 
klagesag kan gøre indsigelse mod et 
medlem af klagenævnet med henvisning til 
en hvilken som helst af de i første afsnit 
nævnte grunde, eller hvis medlemmet 
mistænkes for partiskhed. Der kan ikke 
gøres indsigelse med henvisning til 
medlemmernes nationalitet, og en klage 
kan ikke antages til behandling, hvis 
klageren efter at have fået kendskab til et 
forhold, der kan begrunde en indsigelse, 
har taget processuelle skridt.

Hvis et medlem af klagenævnet af en af de 
i første afsnit nævnte grunde eller af andre 
grunde mener, at et af de øvrige 
medlemmer ikke bør deltage i 
behandlingen af en klage, underretter han 
klagenævnet herom. Enhver part i en 
klagesag kan gøre indsigelse mod et 
medlem af klagenævnet med henvisning til 
en hvilken som helst af de i første afsnit 
nævnte grunde, eller hvis medlemmet 
mistænkes for partiskhed. Der kan ikke 
gøres indsigelse med henvisning til 
medlemmernes nationalitet.

5. Klagenævnet træffer uden deltagelse af 
det berørte medlem beslutning om, 
hvordan det skal forholde sig i de i stk. 4 
omhandlede tilfælde. Med henblik på 
denne beslutning erstattes det pågældende 
medlem i klagenævnet af vedkommendes 
suppleant, medmindre suppleanten selv 
befinder sig i en lignende situation. I så 
fald udpeger formanden en anden blandt 
suppleanterne.

5. Klagenævnet træffer uden deltagelse af 
det berørte medlem beslutning om, 
hvordan det skal forholde sig i de i stk. 4 
omhandlede tilfælde. Med henblik på 
denne beslutning erstattes det pågældende 
medlem i klagenævnet af vedkommendes 
suppleant, medmindre suppleanten selv 
befinder sig i en lignende situation. I så 
fald udpeger formanden en anden blandt 
suppleanterne.

Or. en
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Begrundelse

Hvis de relevante ændringsforslag afvises, og kompetencen vedrørende brugsrettigheder til 
numre bevares hos myndigheden, bør klagenævnet udpeges af Rådet og Parlamentet for at 
udligne Kommissionens endelige ansvar for telekommunikationspolitikken. Det er også 
indlysende, at en part må tage et processuelt skridt for at kunne indgive en klage. Denne 
bestemmelse fra Kommissionens side er derfor selvmodsigende og bør slettes. 

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Klager

1. Klagenævnet træffer afgørelse om 
klager over de af myndigheden trufne 
beslutninger eller foranstaltninger på de 
områder, som er omfattet af artikel 8, stk. 
1.
2. Klagenævnets afgørelser træffes med 
kvalificeret flertal på mindst fire ud 
nævnets seks medlemmer. Klagenævnet 
træder sammen efter behov.
3. En klage indgivet i henhold til stk. 1 
har ikke opsættende virkning. 
Klagenævnet kan dog, hvis det finder det 
berettiget, udskyde anvendelsen af den 
påklagede beslutning.
4. Klagen tillige med begrundelsen 
indgives skriftligt til myndigheden inden 
to måneder efter, at beslutningen eller 
foranstaltningen er meddelt den 
pågældende virksomhed, eller, hvis dette 
ikke er sket, inden to måneder efter den 
dato, hvor myndigheden har offentliggjort 
sin foranstaltning eller beslutning. 
Klagenævnet træffer afgørelse i 
klagesagen senest to måneder efter 
klagens indgivelse.
5. Hvis klagen kan antages til behandling, 
undersøger klagenævnet, om den er 
velbegrundet. Klagenævnet opfordrer i det 
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omfang, det finder det nødvendigt, 
parterne i klagesager til at fremsætte 
deres bemærkninger til klagenævnets 
egne eller andre parters indlæg i 
klagesagen inden for nærmere fastsatte 
tidsfrister. Parterne i klagesager har ret til 
at fremlægge deres synspunkter 
mundtligt. 
6. Klagenævnet kan inden for rammerne 
af denne artikel udøve de beføjelser, der 
ligger inden for myndighedens 
kompetence, eller hjemvise sagen til 
myndighedens kompetente organ. 
Sidstnævnte er bundet af klagenævnets 
afgørelse.
7. Klagenævnet vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have beføjelser vedrørende brugsrettigheder til numre, hvilket gør et 
klagenævn overflødigt.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Indbringelse af sager for Retten i Første 

Instans og Domstolen
1. Der kan anlægges sag ved Retten i 
Første Instans eller Domstolen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
230 for at gøre indsigelse mod en 
afgørelse truffet af klagenævnet eller, 
såfremt der ikke har været adgang til at 
indbringe sagen for klagenævnet, mod en 
beslutning truffet af myndigheden.
2. Hvis myndigheden undlader at træffe 



PA\711109DA.doc 47/56 PE402.731v01-00

DA

en beslutning, kan der anlægges et 
passivitetssøgsmål ved Retten i Første 
Instans eller Domstolen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
232.
3. Myndigheden træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme den 
afgørelse, der træffes af Retten i Første 
Instans eller Domstolen.

Or. en

Begrundelse

Hvis de relevante ændringsforslag vedtages, vil brugsrettigheder til numre ikke længere være 
myndighedens kompetence, og der vil ikke være behov for et klagenævn. Hvis de ikke 
vedtages, skal disse procedurer forblive, som de er.

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndighedens indtægter udgøres af: 1. Myndighedens indtægter udgøres af:

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør ikke have beføjelser til at opkræve gebyrer for brugsrettigheder. Det bliver 
måske nødvendigt at lade litra a) udgå, hvis ikke der ikke etableres andre tjenesteydelser, der 
gør gebyrer påkrævet.
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne omfatter udgifter til 
personale, administration, infrastruktur og 
drift, herunder udgifter i forbindelse med 
oprettelsen af et uafhængigt sekretariat.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør have et sekretariat, der kan dække alle dens administrative behov.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar hvert år 
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det forventede arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til bestyrelsen
tillige med en foreløbig 
stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder 
bestyrelsen på grundlag af direktørens 
budgetforslag et overslag over 
myndighedens indtægter og udgifter i det 
følgende regnskabsår. Bestyrelsen
fremsender dette overslag tillige med et 
udkast til stillingsfortegnelse til 
Kommissionen senest den 31. marts. Inden 
overslaget vedtages, fremsendes det af 
direktøren udarbejdede budgetforslag til 
repræsentantskabet, der kan afgive 
udtalelse om forslaget.

1. Senest den 15. februar hvert år 
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det forventede arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til 
repræsentantskabet tillige med en 
foreløbig stillingsfortegnelse. Hvert år 
udarbejder repræsentantskabet på 
grundlag af direktørens budgetforslag et 
overslag over myndighedens indtægter og 
udgifter i det følgende regnskabsår. 
Repræsentantskabet fremsender dette 
overslag tillige med et udkast til 
stillingsfortegnelse til Kommissionen 
senest den 31. marts.

Or. en
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Begrundelse

Repræsentantskabet bør gives større beføjelser over budgettet for at sikre reel uafhængighed 
af Kommissionen.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Myndighedens budget udarbejdes af 
bestyrelsen. Det bliver endeligt, når De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget er endeligt vedtaget. Det justeres 
om fornødent i overensstemmelse hermed.

5. Myndighedens budget udarbejdes af 
repræsentantskabet. Det bliver endeligt, 
når De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget er endeligt vedtaget. 
Det justeres om fornødent i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør gives større beføjelser over budgettet for at sikre reel uafhængighed 
af Kommissionen.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bestyrelsen underretter omgående 
budgetmyndigheden, hvis den agter at 
gennemføre et projekt, der kan få 
betydelige finansielle virkninger for 
finansieringen af myndighedens budget, 
navnlig ethvert projekt vedrørende fast 
ejendom som f.eks. leje eller køb af 
bygninger. Bestyrelsen underretter desuden 
Kommissionen. Hvis en af 
budgetmyndighedens parter agter at 
fremsætte en udtalelse, meddeler den inden 
to uger efter datoen for underretningen om 
projektet bestyrelsen, at den har til hensigt 

6. Repræsentantskabet underretter 
omgående budgetmyndigheden, hvis den 
agter at gennemføre et projekt, der kan få 
betydelige finansielle virkninger for 
finansieringen af myndighedens budget, 
navnlig ethvert projekt vedrørende fast 
ejendom som f.eks. leje eller køb af 
bygninger. Bestyrelsen underretter desuden 
Kommissionen. Hvis en af 
budgetmyndighedens parter agter at 
fremsætte en udtalelse, meddeler den inden 
to uger efter datoen for underretningen om 
projektet bestyrelsen, at den har til hensigt 
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at afgive en sådan udtalelse. Hvis 
budgetmyndigheden ikke reagerer på 
bestyrelsens underretning, kan 
myndigheden gå videre med den planlagte 
transaktion.

at afgive en sådan udtalelse. Hvis 
budgetmyndigheden ikke reagerer på 
bestyrelsens underretning, kan 
myndigheden gå videre med den planlagte 
transaktion.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør gives større beføjelser over budgettet for at sikre reel uafhængighed 
af Kommissionen.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter at have modtaget Revisionsrettens 
bemærkninger om myndighedens 
foreløbige regnskab i overensstemmelse 
med artikel 129 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 udarbejder direktøren på 
eget ansvar myndighedens endelige 
regnskab og sender det til bestyrelsen til 
udtalelse.

4. Efter at have modtaget Revisionsrettens 
bemærkninger om myndighedens 
foreløbige regnskab i overensstemmelse 
med artikel 129 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 udarbejder direktøren på 
eget ansvar myndighedens endelige 
regnskab og sender det til 
repræsentantskabet til udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør gives større beføjelser i forhold til budgettet og beretninger om dette, 
hvilket kan skabe en større grad af uafhængighed af Kommissionen.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen afgiver udtalelse om 5. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
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myndighedens endelige regnskab. om myndighedens endelige regnskab.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør gives større beføjelser i forhold til budgettet og beretninger om dette, 
hvilket kan skabe en større grad af uafhængighed af Kommissionen.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest den 1. juli efter det afsluttede 
regnskabsår fremsender direktøren dette 
endelige regnskab ledsaget af bestyrelsens
udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten.

6. Senest den 1. juli efter det afsluttede 
regnskabsår fremsender direktøren dette 
endelige regnskab ledsaget af 
repræsentantskabets udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør gives større beføjelser i forhold til budgettet og beretninger om dette, 
hvilket kan skabe en større grad af uafhængighed af Kommissionen.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest den 15. oktober sender direktøren 
Revisionsretten sit svar på dennes 
bemærkninger. Han sender desuden en 
kopi af dette svar til bestyrelsen, Europa-
Parlamentet og Kommissionen.

8. Senest den 15. oktober sender direktøren 
Revisionsretten sit svar på dennes 
bemærkninger. Han sender desuden en 
kopi af dette svar til repræsentantskabet, 
Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Or. en



PE402.731v01-00 52/56 PA\711109DA.doc

DA

Begrundelse

Repræsentantskabet bør gives større beføjelser i forhold til budgettet og beretninger om dette, 
hvilket kan skabe en større grad af uafhængighed af Kommissionen.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De for myndigheden gældende finansielle 
bestemmelser udarbejdes af bestyrelsen
efter samråd med Kommissionen. Disse 
bestemmelser kan kun afvige fra 
Kommissionens forordning (EF, Euratom) 
nr. 2343/2002, hvis specifikke 
operationelle behov i forbindelse med 
myndighedens virksomhed gør det 
nødvendigt, og kun med Kommissionens 
forudgående samtykke.

De for myndigheden gældende finansielle 
bestemmelser udarbejdes af direktøren
efter samråd med repræsentantskabet og
Kommissionen. Disse bestemmelser kan 
kun afvige fra Kommissionens forordning 
(EF, Euratom) nr. 2343/2002, hvis 
specifikke operationelle behov i 
forbindelse med myndighedens 
virksomhed gør det nødvendigt, og kun 
med Kommissionens forudgående 
samtykke.

Or. en

Begrundelse

Direktøren og repræsentantskabet bør gives større beføjelser over myndighedens finansielle 
bestemmelser, hvilket kan skabe en større grad af uafhængighed af Kommissionen.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I givet fald garanteres fortrolig 
behandling af oplysninger givet i henhold 
til stk. 1 og 2. Artikel 46 finder 
anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Fortrolig behandling af oplysninger skal i givet fald sikres. 

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens personale, inklusive 
direktøren, chefen for netsikkerhed og 
embedsmænd, der er midlertidigt 
udstationeret af medlemsstaterne, afgiver 
en loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de anfører, at de 
ikke har nogen direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at påvirke 
deres uafhængighed. Disse erklæringer 
afgives skriftligt.

Myndighedens personale, inklusive 
direktøren og embedsmænd, der er 
midlertidigt udstationeret af 
medlemsstaterne, afgiver en 
loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de anfører, at de 
ikke har nogen direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at påvirke 
deres uafhængighed. Disse erklæringer 
afgives skriftligt.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmål varetages allerede effektivt af ENISA, og der bør ikke findes en stilling 
som chef for netsikkerhed. 

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE402.731v01-00 54/56 PA\711109DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til inddragelse af bestyrelsen bør fjernes.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vedtager senest seks 
måneder efter, at myndigheden reelt har 
startet sit virke, nærmere bestemmelser 
vedrørende anvendelsen af forordning (EF) 
nr. 1049/2001.

2. Repræsentantskabet vedtager senest 
seks måneder efter, at myndigheden reelt 
har startet sit virke, nærmere bestemmelser 
vedrørende anvendelsen af forordning (EF) 
nr. 1049/2001.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til inddragelse af bestyrelsen bør fjernes.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med 
Kommissionen de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i 
overensstemmelse med de i artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber fastsatte 
ordninger.

2. Repræsentantskabet vedtager efter 
aftale med Kommissionen de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i 
overensstemmelse med de i artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber fastsatte 
ordninger.

Or. en
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Begrundelse

Henvisninger til inddragelse af bestyrelsen bør fjernes. 

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til inddragelse af bestyrelsen bør fjernes. 

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem år efter, at myndigheden har 
påbegyndt sin virksomhed og derefter hvert 
femte år offentliggør Kommissionen en 
generel rapport om de erfaringer, der er 
indhøstet fra myndighedens virksomhed og 
de i denne forordning fastsatte procedurer. 
Evalueringen omfatter myndighedens 
resultater og arbejdsmetoder sammenholdt 
med dens mål, mandat og opgaver, således 
som de er defineret i denne forordning og i 
myndighedens årlige arbejdsprogrammer. 
Ved evalueringen tages der hensyn til 
synspunkter hos interesserede parter både 
på fællesskabsplan og nationalt plan. 
Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-Parlamentet 

Senest tre år efter, at myndigheden har 
påbegyndt sin virksomhed og derefter hvert 
tredje år offentliggør Kommissionen en 
generel rapport om de erfaringer, der er 
indhøstet fra myndighedens virksomhed og 
de i denne forordning fastsatte procedurer. 
Evalueringen omfatter myndighedens 
resultater og arbejdsmetoder sammenholdt 
med dens mål, mandat og opgaver, således 
som de er defineret i denne forordning og i 
myndighedens årlige arbejdsprogrammer. 
Ved evalueringen tages der hensyn til 
synspunkter hos interesserede parter både 
på fællesskabsplan og nationalt plan. 
Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-Parlamentet 
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og Rådet. og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Det drejer sig her om et område inden for teknologien, hvor udviklingen går hurtigt, og det er 
derfor hensigtsmæssigt at foretage en evaluering mere end en gang pr. mandat.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56 udgår
Overgangsbestemmelser

1. Den 14. marts 2011 overtager 
myndigheden ansvaret for alle aktiviteter, 
der forud for denne dato har været 
varetaget af Det Europæiske Agentur for 
Net- og Informationssikkerhed, og som er 
omfattet af anvendelsesområdet for denne 
forordning.
2. Ejendomsinteresse i alle former for 
løsøre beroende hos Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed på den i stk. 1 
omhandlede dato overføres til 
myndigheden med virkning fra samme 
dato.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmål varetages allerede effektivt af ENISA og bør ikke falde ind under 
myndighedens kompetence.
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