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KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse støtter etableringen af en slankere og 
mere effektiv organisation integreret i det europæiske retssystem.
Et nyt navn, De Europæiske Tilsynsmyndigheder for Telekommunikation (Body of European 
Regulators in Telecom - BERT) indikerer et mindre skift i organisationens karakter og 
afspejler, at BERT består af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder. Den nye 
enhed får ikke samme beføjelser som en myndighed, men den er fortsat integreret i det 
europæiske retssystem. 

Styrkelse af et decentraliseret tilsyn
Forordningens reviderede ordlyd har til hensigt at etablere nogle rammer, som ikke står i 
modsætning til det langsigtede mål om at erstatte forudgående forordninger med 
konkurrencelovgivning, og sikrer, at forordninger om elektronisk kommunikation i Europa 
hviler på et decentraliseret system af uafhængige tilsynsmyndigheder, i hvilket de nationale 
tilsynsmyndigheder spiller en afgørende rolle.

BERT's højeste beslutningsorgan er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de 
nationale tilsynsmyndigheder1 og ledes af et af medlemmerne, som udnævnes af 
repræsentantskabet for en periode på ét år. Repræsentantskabet træffer alle beslutninger 
vedrørende BERT's funktioner ved kvalificeret flertal (to tredjedele). Der opstilles ikke nogen
bestyrelse som fastlagt i Kommissionens forslag.
Forbedret forvaltning skal sikre effektiv og rettidig beslutningstagning hos 
tilsynsmyndigheden
Der udnævnes en direktion, som består af maksimum fem medlemmer (dvs. formanden for 
indeværende år, de foregående og potentielle formænd, der sidder som næstformænd, og to 
yderligere medlemmer, udnævnt af repræsentantskabet.) Direktionen er ansvarlig for den 
strategiske ledelse af BERT og yder vejledning og giver instrukser til den administrerende 
direktør om udførelsen af hans eller hendes opgaver.

Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af BERT og handler på 
vegne af direktionen. Den administrerende direktør udnævnes af repræsentantskabet for en 
periode på tre år (som kan forlænges én gang med yderligere tre år).
BERT's administration arbejder under ledelse af den administrative direktør. Den består af 15 
eksperter, der tager sig af tilsynsanliggender, bistået af de nationale tilsynsmyndigheder og 15 
EU-embedsmænd. Det samlede personale må ikke overskride 40 personer. Dette tal er en 
betydelig nedgang sammenlignet med de personaletal, som er foreslået for Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation (EECMA).

For at udnytte de nationale tilsynsmyndigheders ekspertise opretter BERT arbejdsgrupper, 
som er ansvarlige for centrale tilsynsspørgsmål i forbindelse med BERT's arbejde, hvor 
repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder arbejder sammen med BERT's 
repræsentanter.

Målrettede ansvarsområder for at fremme konsekvente tilsynsforanstaltninger

                                               
1 Repræsentantskabet omfatter også delegater fra EFTA og tiltrædelseslande såvel som fra Kommissionen, imidlertid uden stemmeret, men 
med observatørstatus.
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BERT har ansvar for fem nøgleområder:

 Bidrage til en konsekvent gennemførelse af løsninger i medlemsstaterne via en 
større rolle i artikel 7-proceduren;

 Vedtage fælles tilsynsholdninger, som de nationale tilsynsmyndigheder er nødt 
til at tage mest mulig hensyn til;

 Udtale sig til Kommissionen vedrørende analyser af tværnationale markeder;

 Yde rådgivning om frekvenspolitiske spørgsmål af fælleseuropæisk interesse
(inklusive RSPG (Frekvenspolitikgruppen)/RSC (Frekvensudvalget));

 International koordinering og samarbejde.
I tillæg udfører BERT særlige opgaver i forbindelse med administration, registrering og 
overvågning i tilknytning til fælleseuropæiske sager (de samme som planlagt for EECMA), og 
særligt opgaver, som bidrager til en øget forbrugeroplysning i det omfang, at sådanne opgaver 
ikke kommer i konflikt med de delegationsbestemmelser, som gælder for Kommissionen, og 
med undtagelse af de opgaver, som knytter sig til spørgsmål om netsikkerhed.

BERT's budget samfinansieres af EU-budgettet og af direkte bidrag fra medlemsstaterne 
(gennem de nationale tilsynsmyndigheder). Der nedsættes et budgetudvalg bestående af 
repræsentanter for Parlamentet, Rådet og Kommissionen for at godkende den del af BERT's 
budget, som foreslås finansieret via fællesskabsmidler. Anvendelsen af fællesskabsmidler vil 
være underlagt godkendelse og overvågning af Parlamentet og Rådet, og gennemførelsen vil 
være underlagt Parlamentets decharge.

BERT's årlige arbejdsprogram fastlægges endeligt efter samråd med Kommissionen og 
fremlægges for Parlamentet og Rådet.

Der fremlægges en årsrapport for Kommissionen, Rådet og Parlamentet.
Formanden kan blive indkaldt til at deltage i en høring i Parlamentets og Rådets kompetente 
udvalg for at besvare spørgsmål om BERT's resultater én gang om året.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

tilsynsmyndighed for telekommunikation 
(BERT) "myndigheden" med de i denne 
forordning fastsatte ansvarsområder.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør få et nyt navn, som dækker tilstedeværelsen af tilsynsmyndighederne i dette 
organ.

Ændringsforslag 2

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

Et nyt navn angiver et skift i de centrale funktioner. Henvisninger til net- og 
informationssikkerhedsrelaterede opgaver bør fjernes, eftersom BERT ikke skal beskæftige sig 
med sådanne funktioner.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Myndighedens mål og opgaver ændrer 
ikke ved de beføjelser hos 
medlemsstaterne vedrørende net- og 
informationssikkerhed, der ligger uden 
for EF-traktatens anvendelsesområde, 
særlig dem, der er omfattet af afsnit V og 
VI i traktaten om Den Europæiske Union. 
Myndighedens opgaver berører under 
ingen omstændigheder aktiviteter 
vedrørende den offentlige sikkerhed, 
forsvar, statens virksomhed på det 
strafferetlige område og statens sikkerhed, 
herunder statens økonomiske velfærd, når 
spørgsmålene vedrører statens sikkerhed.

5. Myndighedens opgaver berører ikke
aktiviteter vedrørende den offentlige 
sikkerhed, forsvar, statens virksomhed på 
det strafferetlige område og statens 
sikkerhed, herunder statens økonomiske 
velfærd, når spørgsmålene vedrører statens 
sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Også i dette ændringsforslag angiver det nye navn et skift i de centrale funktioner; 
henvisninger til net- og informationssikkerhedsrelaterede opgaver bør fjernes, eftersom BERT 
ikke skal beskæftige sig med sådanne funktioner.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) udarbejde fælles holdninger, 
retningslinjer og bedste praksis for 
gennemførelsen af tilsynsforanstaltninger 
på nationalt niveau og overvåge deres 
gennemførelse i medlemsstater;

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring har til hensigt at understrege BERT's rolle i at fremme konsekvensen 
i foranstaltningerne ved at yde vejledning til de nationale tilsynsmyndigheder og overvåge 
gennemførelsen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forbrugere skal i lighed med andre markedsaktører ydes rådgivning af myndigheden.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) yde råd og bistand til Kommissionen 
eller et hvilket som helst kompetent organ 
udnævnt af en medlemsstat med henblik 
på et hvilket som helst net- og 
informationssikkerhedsanliggende, som 
falder inden for myndighedens område;

udgår

Or. en

Begrundelse

Informations- og netsikkerhedsrelaterede opgaver fjernes, eftersom BERT ikke skal fusioneres 
med Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA). ENISA har andre 
prioriteter, som kræver en anden organisatorisk og forvaltningsmæssig struktur. BERT vil 
kunne udføre sine opgaver mest effektivt, hvis de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed 
bevares. At blande BERT med ENISA ville uundgåeligt føre til en svækkelse af de nationale 
tilsynsmyndigheders uafhængighed, uorden i prioriteterne og uafklarede spørgsmål i dens 
aktiviteter. I tillæg er de nationale tilsynsmyndigheder ikke nødvendigvis involveret i 
informations- og netsikkerhedsrelaterede anliggender i medlemsstaterne, hvilket gør det 
umuligt (eller i hvert fald ineffektivt) for et hvilket som helst fællesskabsorgan, der er ledet af 
nationale tilsynsmyndigheder, at tage sådanne anliggender op på fællesskabsniveau.

Ændringsforslag 7

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



PA\718429DA.doc 9/68 PE404.762v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

BERT træffer ikke beslutninger vedrørende numre fra ETNS, eftersom sådanne beføjelser er 
forbeholdt Kommissionen. Desuden kan det i lyset af det sandsynligvis ringe antal af sådanne 
procedurer ikke retfærdiggøres, og det står ikke i rimeligt forhold hertil at outsource denne 
opgave til et agentur.

Ændringsforslag 8

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

BERT yder rådgivning (i lighed med i ethvert andet anliggende, inklusive artikel 7-
procedurer) til Kommissionen og også til andre ansvarlige organer med frekvensrelaterede 
ansvarsopgaver, så de kan ivaretage deres opgaver mere effektivt. BERT overtager ikke 
egentlige procedurer fra Kommissionen (hvilket er beskrevet med verbet "bistå"), eftersom 
sådanne procedurer er forbeholdt Kommissionen, og i lyset af det sandsynligvis ringe antal af 
sådanne procedurer kan det ikke retfærdiggøres, og det står ikke i rimeligt forhold hertil at 
outsource denne opgave til et agentur.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

BERT opkræver og fordeler ikke afgifter for brugsrettigheder, eftersom BERT ikke overtager
opgaven med at udføre de egentlige licensprocedurer. Igen kan det i lyset af det sandsynligvis 
ringe antal procedurer ikke retfærdiggøres at outsource denne opgave, og det står ikke i et 
rimeligt forhold hertil.

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 Kommissionen afgiver 
myndigheden udtalelser til Kommissionen 
og til de nationale tilsynsmyndigheder om 
alle spørgsmål vedrørende elektronisk 
kommunikation. Myndigheden kan også 
på eget initiativ afgive udtalelse til 
Kommissionen eller de nationale 
tilsynsmyndigheder om et hvilket som 
helst spørgsmål vedrørende elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.
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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 bidrager især til at sikre 
ensartet anvendelse af bestemmelserne i 
rammedirektivet og særdirektiverne ved at 
bistå Kommissionen ved forberedelsen af 
henstillinger eller beslutninger eller 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger, 
der skal vedtages af Kommissionen i 
henhold til artikel 19 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Myndigheden skal i 
den henseende også yde bistand til 
Europa-Parlamentet i forbindelse med 
enhver undersøgelse eller lovgivning, som 
falder inden for dens arbejdsområde.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 12

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 

udgår
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i direktiv 2002/58/EF (direktiv om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) analyser af specifikke nationale 
markeder, som omhandlet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 14

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 

udgår
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(frekvenspolitikbeslutningen) 

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 15

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):
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) rådgive RSPG 
(Frekvenspolitikgruppen) og/eller RSC 
(Frekvensudvalget) eller andre relevante 
organer alt efter omstændighederne i 
anliggender inden for myndighedens 
ansvarsområde, for så vidt som disse 
anliggender påvirker eller påvirkes af 
frekvensforvaltningen.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommission tager mest mulig højde 
for myndighedens udtalelser og forklarer 
offentligheden, hvordan der er blevet 
taget højde for dem.

Or. en
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Begrundelse

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høring af myndigheden om definering og 
analysering af nationale markeder og om 
foranstaltninger

1. Kommissionen underretter 
myndigheden, når den handler i henhold til 
artikel 7, stk. 4 og 8, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Høring af myndigheden om definering og 
analysering af nationale markeder

1. Kommissionen underretter 
myndigheden, når den handler i henhold til 
artikel 7, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden afgiver udtalelse til 
Kommissionen om det pågældende udkast 
til foranstaltning inden fire uger efter at 
modtaget underretningen. Udtalelsen 
omfatter en detaljeret og objektiv analyse 
af, om udkastet til foranstaltning udgør en 
hindring for det indre marked, og af dets 
forenelighed med EU-retten, særlig de i 
artikel 8 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) omhandlede mål. 
Myndigheden meddeler i givet fald, hvilke 
ændringer der bør foretages i udkastet til 
foranstaltning for at sikre, at disse mål 
opfyldes så effektivt som muligt.

2. Kommissionen anmoder myndigheden 
om at afgive udtalelse om det pågældende 
udkast til foranstaltning inden fire uger 
efter at modtaget underretningen. 
Udtalelsen omfatter en detaljeret og 
objektiv analyse af, om udkastet til 
foranstaltning udgør en hindring for det 
indre marked, og af dets forenelighed med 
EU-retten, særlig de i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) omhandlede 
mål. I givet fald beder Kommissionen 
myndigheden om at meddele, hvilke 
ændringer der bør foretages i udkastet til 
foranstaltning for at sikre, at disse mål 
opfyldes så effektivt som muligt.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan bede myndigheden 
om at give den alle disponible oplysninger 
med henblik på udførelsen af de i stk. 2 
omhandlede opgaver.
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Or. en

Begrundelse

Henvisningen til foranstaltninger er blevet fjernet fra denne bestemmelse for at afspejle vores 
holdning om, at Kommissionens vetoret ikke skal udvides til foranstaltninger. Vi mener 
imidlertid som angivet ovenfor i tilknytning til artikel 4, at BERT har en rolle at spille, hvilket 
også bør afspejle sig i passende ændringsforslag til rammedirektivet.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Artikel 
Myndighedens gennemgang af

 nationale markeder

udgår
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1. Hvis myndigheden får en anmodning 
fra Kommissionen i henhold til artikel 16, 
stk. 7, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) om at analysere et 
bestemt relevant marked i en medlemsstat, 
afgiver den en udtalelse og giver 
Kommissionen de nødvendige 
oplysninger, herunder resultaterne af den 
offentlige høring og markedsanalysen. 
Finder myndigheden, at konkurrencen på 
det pågældende marked ikke er effektiv, 
skal dens udtalelse omfatte et udkast til 
foranstaltning, udarbejdet efter afholdelse 
af en offentlig høring, med angivelse af 
den eller de virksomheder, den anser for 
at have en stærk position på det 
pågældende marked, og de relevante
forpligtelser, virksomheden eller 
virksomhederne bør pålægges.
2. Myndigheden kan i givet fald høre 
relevante nationale 
konkurrencemyndigheder, før den afgiver 
udtalelse til Kommissionen.
Myndigheden giver på anmodning 
Kommissionen alle disponible oplysninger 
med henblik på udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede opgaver.

Or. en

Begrundelse

Hele artikel 6 bør udgå, da BERT ikke har forudsætninger for at påtage sig opgaven med at 
gennemføre en markedsanalyseprocedure, da den ikke er i besiddelse af den relevante, lokale 
viden, som kræves, hvis proceduren skal være effektiv.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen har udpeget et 
transnationalt marked i henhold til artikel 
15, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), foretager myndigheden 
en markedsanalyse i samarbejde med de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 5, i 
samme direktiv og afgiver udtalelse herom 
til Kommissionen.

2. Hvis Kommissionen har udpeget et 
transnationalt marked i henhold til artikel 
15, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), kan myndigheden efter 
anmodning bistå de nationale 
tilsynsmyndigheder, som er involveret i 
den fælles markedsanalyse, i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 5, i 
samme direktiv og afgiver udtalelse herom 
til Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis myndigheden konkluderer, at der 
ikke er effektiv konkurrence på det 
relevante transnationale marked, omfatter 
udtalelsen til Kommissionen et udkast til 
foranstaltning med angivelse af den eller 
de virksomheder, den anser for at have en 
stærk position på det pågældende marked, 
og de relevante forpligtelser, 
virksomheden eller virksomhederne bør 
pålægges.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Før myndigheden afgiver udtalelse i 
henhold til stk. 1 eller 3, hører den de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
konkurrencemyndigheder og 
gennemfører en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 42.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

I modsætning til nationale markeder (hvor de nationale tilsynsmyndigheder bør opretholde en 
beføjelse til at træffe foranstaltninger), er Kommissionens beføjelse til at træffe 
foranstaltninger for tværnationale markeder anerkendt. Det kan imidlertid ikke 
retfærdiggøres og står ikke i forhold til opgaven, og det er heller ikke fleksibelt at definere 
specifikt indhold og metode for den udtalelse, BERT skal afgive, særligt fordi der ikke er 
nogen praksis for analyse af tværnationale markeder.

Ændringsforslag 26

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

Begrundelse

Henvisninger til BERT's beføjelser til at træffe beslutninger fjernes (se også bemærkninger til 
artikel 3).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden yder på anmodning 
rådgivning til Kommissionen, 
gennemfører undersøgelser og foretager 
vurderinger om især tekniske og 
økonomiske aspekter ved brugen af 
radiofrekvenser til elektronisk 
kommunikation i Fællesskabet.

1. Myndigheden yder på anmodning eller 
på eget initiativ rådgivning til 
Kommissionen, til RSPG og/eller RSC 
eller andre relevante organer i 
anliggender inden for myndighedens 
ansvarsområde, alt efter 
omstændighederne, for så vidt som disse 
anliggender påvirker eller bliver berørt af
brugen af radiofrekvenser til elektronisk 
kommunikation i Fællesskabet, ligesom 
den udarbejder fælles rådgivning til 
Kommissionen vedrørende udstikningen 
af fælles politiske målsætninger som 
nævnt i artikel 6, stk. 3, idet den arbejder 
tæt sammen med RSPG og RSC, alt efter 
omstændighederne.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden yder på anmodning 
rådgivning til Kommissionen vedrørende 
fastsættelse af fælles politiske 
målsætninger, som omhandlet i artikel 6, 
stk. 3, i beslutning 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen), når de hører 
under sektoren for elektronisk 
kommunikation.

3. Myndigheden yder på anmodning eller 
på eget initiativ rådgivning til RSPG 
og/eller RSC eller andre relevante 
organer i forbindelse med deres 
rådgivning til Kommissionen vedrørende 
fastsættelse af fælles politiske 
målsætninger, som omhandlet i artikel 6, 
stk. 3, i beslutning 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen), når de hører 
under sektoren for elektronisk 



PA\718429DA.doc 23/68 PE404.762v01-00

DA

kommunikation.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 29

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 bistår ved udarbejdelsen 
af rapporter offentliggjort af 
Kommissionen, RSPG, RSC eller et 
hvilket som helst andet relevant organ, alt 
efter omstændighederne, om den 
forventede frekvensudvikling i sektoren for 
elektronisk kommunikation og om 
politikker for elektronisk kommunikation 
og gør her rede for potentielle behov og 
problemstillinger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene har til hensigt at definere BERT's roller på frekvensområdet nærmere og 
redegøre for, at dens primære rolle er at yde rådgivning ikke blot til Kommissionen, men også 
til de særlige organer (RSC og RSPG), som allerede har fået tildelt opgaver tilknyttet 
radiofrekvenser. BERT bør ikke tilstås opgaver, som er tildelt RSC og RSPG, da det vil føre til 
ineffektivitet og en sammenblanding af tilsyns- og frekvensbeføjelser, dens rolle bør snarere 
være at være et supplement til sådanne organer for at sikre, at de politiske målsætninger for 
elektronisk kommunikation er ens i alle de relevante organer, som er aktive i sektoren for 
elektronisk kommunikation.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en udtalelse, myndigheden har 
afgivet i henhold til stk. 1, vedrører 

udgår
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indførelse af en fælles 
udvælgelsesprocedure for 
brugsrettigheder, der er omfattet af artikel 
6b i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), skal den 
pågældende udtalelse især: 
(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.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen anmoder derom, 
uddyber eller supplerer myndigheden en 
udtalelse afgivet i henhold til stk. 1 inden 
for den i anmodningen anførte frist.

3. Hvis Kommissionen eller RSPG og/eller 
RSC eller et andet relevant organ 
anmoder derom, uddyber eller supplerer 
myndigheden en udtalelse afgivet i henhold 
til stk. 1 inden for den i anmodningen 
anførte frist.

Or. en

Begrundelse

Selv om det er i det indre markeds største interesse, at BERT bidrager til Kommissionens 
bestræbelser på at harmonisere vilkår og procedurer i tilknytning til tilladelser ved at afgive 
udtalelser til Kommissionen, går ethvert klart krav om indholdet af en sådan udtalelse imod 
fleksibilitetsprincippet og BERT's evne til effektivt at videreformidle de nationale 
tilsynsmyndigheders ekspertise.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12
Indstilling med henblik på udvælgelse af 
virksomheder

udgår

1. 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
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(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

Begrundelse

Man bør ikke sigte mod og indstille til, at BERT skal spille nogen aktiv rolle i gennemførelsen 
af udvælgelsesprocedurer på fællesskabsniveau, eftersom det i lyset af det potentielle antal af 
sådanne procedurer ikke kan retfærdiggøres, at Kommissionen uddelegerer sådanne opgaver 
til BERT.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13
Tilbagekaldelse af brugsrettigheder til 

radiofrekvenser og numre,
som er tildelt i henhold til fælles 

procedurer

udgår
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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.
Det fremgår af denne udtalelse, om der 
har været alvorlige og gentagne 
overtrædelser af de betingelser, der er 
knyttet til brugsrettighederne.

Or. en

Begrundelse

Hele artikel 13 bør fjernes i overensstemmelse med bemærkningerne til artikel 11 og 12.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14
Net- og informationssikkerhed

udgår

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:
(a) fremme samarbejdet mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne om 
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 
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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

BERT får ikke opgaver og funktioner i tilknytning til netsikkerhedsanliggender. At fusionere 
ENISA og BERT fører til en sammenblanding af de politiske målsætninger, prioriteter og 
ledelse og til andre uforudsigelige og unødvendige vanskeligheder, hvilket kan være til skade 
for det reformerede system.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15
Eget initiativ

udgår

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

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelsen er overflødig og bør fjernes i lyset af den forbedrede ordlyd i artikel 4.

Ændringsforslag 37

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, 
som omhandlet i artikel 8.
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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

Ændringsforslaget afspejler, at BERT ikke leverer tjenesteydelser, der retfærdiggør 
opkrævning af administrationsgebyrer.

Ændringsforslag 38

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 
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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 
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
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Begrundelse

Denne artikel udgår i sin helhed for at afspejle, at BERT ikke involveres i opkrævning og 
fordeling af afgifter for forbrugsrettigeder og administrationsgebyrer.

Ændringsforslag 39

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 og 
Kommissionen om situationen og 
udviklingen vedrørende elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) organisere og fremme uddannelse for 
nationale tilsynsmyndigheder i alle emner 
vedrørende elektronisk kommunikation.
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Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 41

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

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.
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Ændringsforslag 42

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 
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.

5. Myndigheden bidrager til 
oplysningsindsatsen og medvirker til at 
sikre hurtig adgang til objektiv og 
fyldestgørende information til alle brugere, 
ved bl.a. at fremme udveksling af 
eksisterende bedste praksis og at tilstræbe 
synergi mellem initiativer i den offentlige 
og den private sektor.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til planlægningen og ressourcetildelingen bør oplæringsrelaterede opgaver i 
underafsnit 2, litra c, defineres mere restriktivt. Underafsnit 4 fjernes i sin helhed, og 
underafsnit 5 fjernes delvist for at afspejle udskillelsen af de netsikkerhedsrelaterede opgaver.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden offentliggør en årsrapport 
om udviklingen i sektoren for elektronisk 
kommunikation, som også omfatter 
forbrugeranliggender, og redegør heri for 
de tilbageværende hindringer for den fulde
gennemførelse af det indre marked for 
elektronisk kommunikation. Rapporten 

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

der er knyttet til mangelfuld
forbrugeroplysning. Rapporten omfatter 
også en oversigt over og analyse af de 
oplysninger om nationale klageprocedurer, 
medlemsstaterne har givet i henhold til 
artikel 4, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), og en redegørelse for, i 
hvilket omfang de i artikel 34 i direktiv 
200/22/EF (forsyningspligtdirektivet) 
omhandlede udenretslige procedurer til 
bilæggelse af tvister anvendes i 
medlemsstaterne. Disse dele af rapporten, 
som omhandler spørgsmål, der vedrører 
forbrugerne, offentliggøres på 
myndighedens hjemmeside i lettilgængelig 
form for forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne viser et nyt fokus på forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24

Myndighedens organer

Artikel 24
Myndighedens organer

Myndigheden omfatter:

(a) en bestyrelse
(b) et repræsentantskab

(c) en direktør

(d) en chef for netsikkerhed

Myndigheden omfatter:

(a) et repræsentantskab
(b) en direktion
(c) en administrerende direktør
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(e) en stående gruppe af interessenter

(f) et klagenævn.

(e) en stående gruppe af 
interessenter

Or. en

Bestyrelse ændres til "repræsentantskab" i artikel 25, 26,29, 30, 37, 38, 39, 46 og 49.

Repræsentantskab ændres til "direktion" i artikel 28, 30 og 37.

Direktør ændres til "administrerende direktør" i artikel 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 og 
46.

Begrundelse

Ændringen afspejler en væsentlig ændring i forvaltningsstrukturen og fjerner stillinger og 
organer (chefen for netsikkerhed og klagenævnet), som i lyset af ændringer foreslået til 
artikel 3 bliver irrelevante og overflødige.

Ændringsforslag 45

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.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Repræsentantskabet får
observatørstatus og består af et medlem 
pr. medlemsstat, som skal være formand 
eller højtstående repræsentant for den 
nationale tilsynsmyndighed med ansvar 
for den løbende gennemførelse af 
regelsættet i denne medlemsstat. 
Kommissionen såvel som repræsentanter 
for de nationale tilsynsmyndigheder i 
EFTA-lande og tiltrædelseslande får 
observatørstatus.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vælger en formand og en 
næstformand blandt sine medlemmer. 
Næstformanden erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv. 

2. Repræsentantskabet vælger en formand 
og andre medlemmer af direktionen
blandt sine medlemmer. Formanden 
vælges for en periode på et år. Inden han 
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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.

indleder en mandatperiode som formand, 
fungerer formanden først et år som 
næstformand. Vedkommende fungerer 
også som næstformand året efter sin 
mandatperiode som formand.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Repræsentantskabet vedtager sine 
beslutninger med et flertal på to tredjedele 
af de tilstedeværende medlemmer, 
medmindre andet fastlægges i 
nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert medlem får en stemme.
Forretningsordenen fastlægger detaljerne 
omkring afstemning, særligt vilkårene 
for, hvornår et medlem kan handle på 
vegne af et andet, samt om nødvendigt 
reglerne omkring beslutningsdygtighed.

5. Hvert medlem får en stemme.

Or. en

Begrundelse

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Repræsentantskabet udnævner den 
administrerende direktør i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen udnævner efter samråd 
med direktøren en chef for netsikkerhed i 
overensstemmelse med artikel 31, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Repræsentantskabet træffer alle 
beslutninger vedrørende udførelsen af 
myndighedens funktioner som fastlagt i 
artikel 3.

Or. en
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Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
klagenævnet i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Repræsentantskabet udøver disciplinær 
myndighed over den administrerende 
direktør.

Or. en
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Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

11. 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 af 
repræsentantskabet godkendt særlig 
afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed det pågældende år 
samt foranstaltninger til fremme af 
forbrugeroplysning.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Bestyrelsen vedtager selv sin 
forretningsorden.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Eftersom bestyrelsen fjernes fra forvaltningsstrukturen, overtages dens opgaver og 
forpligtelser af repræsentantskabet, således at de opgaver og forpligtelser, som er omfattet af 
Kommissionens forslag vedrørende bestyrelsen og repræsentantskabet, samles i ét organ. 
Listen over opgaver præciseres for at afspejle, at BERT ikke træffer beslutninger (og 
opkræver gebyrer for sin procedure) og ikke påtager sig netsikkerhedsrelaterede forpligtelser.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom bestyrelsen fjernes fra forvaltningsstrukturen, overtages dens opgaver og 
forpligtelser af repræsentantskabet, således at de opgaver og forpligtelser, som er omfattet af 
Kommissionens forslag vedrørende bestyrelsen og repræsentantskabet, samles i ét organ. 
Listen over opgaver præciseres for at afspejle, at BERT ikke træffer beslutninger (og 
opkræver gebyrer for sin procedure) og ikke påtager sig netsikkerhedsrelaterede forpligtelser.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af ét 
medlem per medlemsstat, som er den 
øverste chef for den uafhængige nationale 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
løbende anvendelse af regelsættet i 
medlemsstaten, samt direktøren og en 
repræsentant for Kommissionen uden 
stemmeret. De nationale 
tilsynsmyndigheder udpeger en suppleant 
per medlemsstat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren er formand for 
repræsentantskabet.

2. Direktionen består af maksimalt fem 
medlemmer, hvoraf de to er næstformænd 
i repræsentantskabet, og en er formand for 
repræsentantskabet. Formanden indkalder 
til direktionsmøderne.

Or. en
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Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet vælger en 
næstformand blandt sine medlemmer. 
Næstformanden erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv. 
Næstformandens mandatperiode er to og 
et halvt år og kan fornyes. 
Næstformandens mandatperiode udløber 
under alle omstændigheder, når hans 
medlemskab af repræsentantskabet 
ophører.

3. Enten den ene eller den anden
næstformand erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 63

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. Medmindre andet er fastlagt i 
nærværende forordning, træffer 
direktionen beslutning med simpelt flertal. 
Hvert medlem af direktionen har én 
stemme. I tilfælde af stemmelighed er 
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formandens stemme afgørende.

Or. en

Begrundelse

Sammen med andre ændringsforslag knyttet til denne artikel.

Ændringsforslag 64

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. Myndigheden handler, hvad enten det 
er gennem repræsentantskabet eller 
direktionen, 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.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene afspejler, at der ud over repræsentantskabet, som overtager bestyrelsens 
opgaver og forpligtelser, også etableres en direktion bestående af et begrænset antal 
medlemmer valgt blandt medlemmerne af repræsentantskabet (inklusive en formand og to 
næstformænd).

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 7



PA\718429DA.doc 49/68 PE404.762v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Repræsentantskabets 
sekretariatsfunktioner varetages af 
myndigheden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene afspejler, at der ud over repræsentantskabet, som overtager bestyrelsens 
opgaver og forpligtelser, også etableres en direktion bestående af et begrænset antal 
medlemmer valgt blandt medlemmerne af repræsentantskabet (inklusive en formand og to 
næstformænd).

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28
Repræsentantskabets opgaver

Artikel 28
Direktionens opgaver

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

1. Direktionen har til opgave at 
repræsentere myndigheden og sikre, at 
myndigheden udfører sine funktioner i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
nærværende forordning. Den bistår 
desuden den administrerende direktør med 
vejledning vedrørende varetagelsen af 
dennes opgaver.

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 26, stk. 1, og 
artikel 29, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne. 
Direktøren deltager ikke i udarbejdelsen 
af eller afstemningen om sådanne 

2. Formanden for direktionen kan én 
gang årligt indkaldes til at deltage i en 
høring i Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg og i Rådet for at aflægge rapport 
om myndighedens resultater.
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udtalelser.
3. Repræsentantskabet godkender i 
henhold til artikel 26, stk. 5, og artikel 30, 
stk. 4, og i overensstemmelse med det i 
henhold til artikel 37 opstillede 
budgetforslag myndighedens 
arbejdsprogram for det følgende år. 
4. Repræsentantskabet godkender 
årsrapportens i artikel 26, stk. 11, og 
artikel 30, stk. 9, omhandlede 
selvstændige afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene afspejler, at direktionen er ansvarlig for BERT's overordnede drift og 
repræsentation.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29

Direktøren

Artikel 29

Direktøren
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 
administrerende direktør, der handler efter 
instrukser fra direktionen.

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen
efter samråd med repræsentantskabet på 
grundlag af sine præstationer, 

2. Den administrerende direktør udnævnes 
af repræsentantskabet på grundlag af sine 
præstationer, kvalifikationer og erfaring af 
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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.

relevans for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. 

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

(b) myndighedens opgaver og behov de 
følgende år.

3. Den administrerende direktørs
embedsperiode er tre år. Inden for de sidste 
ni måneder af denne periode foretager 
repræsentantskabet en evaluering. Ved 
evalueringen vurderer repræsentantskabet
især følgende:

(a) den administrerende direktørs
arbejdsindsats

(b) myndighedens opgaver og behov de 
følgende år.

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

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

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

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

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 

5. Den administrerende direktør kan kun 
afskediges efter beslutning truffet af 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet
træffer en sådan beslutning med et flertal 



PE404.762v01-00 52/68 PA\718429DA.doc

DA

medlemmerne. på tre fjerdedele af medlemmerne.

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

Or. en

Begrundelse

Direktørens status revideres, og stillingsbetegnelsen ændres til administrerende direktør for 
at afspejle et skift i den administrerende direktørs rolle i den reviderede forvaltningsstruktur. 
Den administrerende direktør vælges af repræsentantskabet og placeres som administrator 
med ansvar for den daglige drift. Eftersom den administrerende direktør handler efter 
instrukser fra direktionen, kan den administrerende direktør ikke stå til regnskab for 
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Direktionen kan give tilladelse til, at 
den administrerende direktør
repræsenterer myndigheden i specifikke 
anliggender og er ansvarlig for 
myndighedens ledelse.

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktørs (som erstatter direktøren) opgaver udspecificeres for at 
modsvare ændringer, som er foreslået til andre artikler.
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Den administrerende direktørs (som erstatter direktøren) opgaver udspecificeres for at 
modsvare ændringer, som er foreslået til andre artikler.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

4. Hvert år udarbejder den 
administrerende direktør et udkast til 
myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet
godkender udkastet til arbejdsprogram og 
forelægger det for Kommissionen inden 
den 30. juni samme år.

Or. en



PE404.762v01-00 54/68 PA\718429DA.doc

DA

Begrundelse

Den administrerende direktørs (som erstatter direktøren) opgaver udspecificeres for at 
modsvare ændringer, som er foreslået til andre artikler.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31
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, 
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.

udgår

Or. en
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Begrundelse

BERT overtager ikke de opgaver, som er forbeholdt ENISA, og stillingen som chef for 
netsikkerhed er derfor overflødig (se desuden ændringsforslagene til artikel 3).

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32
Den Stående Gruppe af Interessenter

Artikel 32
Den Stående Gruppe af Interessenter

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

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

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

2. Den administrerende direktør er 
formand for den stående gruppe. 
Medlemmernes mandatperiode er to og et 
halvt år. Medlemmerne af den 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 

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

dele af myndighedens arbejdsprogram samt 
sikring af kommunikation med 
interesserede parter om alle spørgsmål i 
relation til arbejdsprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Den Stående Gruppe af Interessenter er et betydningsfuldt råd for myndigheden, eftersom den 
repræsenterer de relevante interessenter og forbrugernes såvel som arbejdsgivernes og 
arbejdstagerrepræsentanternes interesser.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33
Klagenævn

udgår

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.
3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan 
fornyes. Klagenævnets medlemmer 
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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, 
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.
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Or. en

Begrundelse

Eftersom BERT ikke skal træffe afgørelser, som kan appelleres, bliver denne artikel 
overflødig.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34
Klager

udgår

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 
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klagens indgivelse.
5. Hvis klagen kan antages til behandling, 
undersøger klagenævnet, om den er 
velbegrundet. Klagenævnet opfordrer i det 
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

Eftersom BERT ikke skal træffe afgørelser, som kan appelleres, bliver denne artikel 
overflødig.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35
Indbringelse af sager for Retten i Første 
Instans og Domstolen

udgår

1. Der kan anlægges sag ved Retten i 
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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 
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

Eftersom BERT ikke skal træffe afgørelser, som kan appelleres, bliver denne artikel 
overflødig.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) gebyrer for de af myndigheden 
leverede tjenesteydelser;
(b) en andel af afgifter for 
brugsrettigheder betalt af ansøgere i 
henhold til artikel 17;
(c) tilskud fra Fællesskabet opført på De (c) tilskud fra Fællesskabet opført på Den 
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Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (Kommissionens sektion);

Europæiske Unions almindelige budget, 
artikel 185 i finansforordningen;

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

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

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

(e) bidrag fra medlemsstaterne eller deres 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT. 
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Ændringsforslag 77

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 

1. Senest 15. februar hvert år udarbejder 
den administrerende direktør 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 den administrerende direktørs
budgetforslag et overslag over 
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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.

myndighedens indtægter og udgifter i det 
følgende regnskabsår, som angiver de 
beløb, der skal dækkes af 
fællesskabsmidler (artikel 36, litra c) og af 
bidrag fra medlemsstaterne (artikel 36, 
litra e). Den administrerende direktør
fremsender dette overslag tillige med et 
udkast til stillingsfortegnelse til 
repræsentantskabet og til myndighedens 
budgetudvalg ("budgetudvalget").
Budgetudvalget består af 16 medlemmer, 
hvoraf syv udpeges af Europa-
Parlamentet, syv af Rådet og to af 
Kommissionen. Budgetudvalget træffer 
afgørelser med to tredjedels flertal af sine 
medlemmer. Budgetudvalget er ikke et
stående udvalg. Budgetudvalget 
godkender det overslag, som skal 
inkluderes i budgetforslaget og udkastet 
til stillingsfortegnelse som et beløb, der 
dækkes af fællesskabsmidler i henhold til
artikel 26, og fremsender sin afgørelse til 
repræsentantskabet og Kommissionen.
Repræsentantskabet færdigbehandler 
budgetforslaget og udkastet til 
stillingsfortegnelse, idet det tager hensyn 
til budgetudvalgets afgørelse, og afgør 
hvilket beløb, om noget, der skal dækkes 
af bidrag fra medlemsstaterne i henhold 
til artikel 36, litra e.

Or. en

Begrundelse

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
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in the Budgetary Committee.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overslaget fremsendes af Kommissionen 
til Europa-Parlamentet og Rådet (i det 
følgende benævnt "budgetmyndigheden") 
sammen med det foreløbige forslag til De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget.

2. Overslaget, som er godkendt af 
budgetudvalget og fremsendt til 
Kommissionen i henhold til stk. 1,
fremsendes af Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet (i det følgende 
benævnt "budgetmyndigheden") sammen 
med det foreløbige forslag til De
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 77.

Ændringsforslag 79

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 

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

projekt kræver yderligere EF-finansiering 
i henhold til artikel 36, litra c. I så fald 
underretter myndigheden 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 at afgive en sådan 
udtalelse. Hvis budgetmyndigheden ikke 
reagerer på bestyrelsens underretning, kan 
myndigheden gå videre med den planlagte 
transaktion.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 77.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden hører, når den har til hensigt 
at afgive udtalelse med hjemmel i denne 
forordning, i givet fald interesserede parter 
inklusive Den Stående Gruppe af 
Interessenter og andre 
forbrugerinteresseorganisationer og giver 
dem lejlighed til at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til udtalelse
inden for en rimelig frist. Myndigheden 
offentliggør resultaterne af 
høringsproceduren, medmindre der er tale 
om fortrolige oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Ændringerne har til formål at afspejle ændringerne i BERT's beføjelser og forpligtelser i 
artikel 3. Det foreslås, at BERT ikke har beføjelser til at træffe foranstaltninger og først og 
fremmest fungerer som et rådgivende organ, som kun afgiver udtalelser. En henvisning til 
forbrugerinteressegrupper har til formål at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
forbrugernes interesser.

Ændringsforslag 81

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 den 
administrerende direktør 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

Den foreslåede ændring har til formål at afspejle forslagene i artikel 3 og 24 vedrørende 
afskaffelsen af stillingen som chef for netsikkerhed.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden repræsenteres af 
direktøren.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring er i overensstemmelse med den reviderede forvaltningsstruktur og 
overdragelsen af retten til at repræsentere BERT til direktionen i artikel 28, stk. 1.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
De Europæiske Fællesskaber og de regler, 
som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
myndighedens personale, inklusive 
direktøren og chefen for netsikkerhed.

1. Vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
De Europæiske Fællesskaber og de regler, 
som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
myndighedens personale, inklusive den 
administrerende direktør, og med 
undtagelse af udstationerede eksperter fra 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede ændringer afspejler forslagene i artikel 3 og 24 om afskaffelsen af stillingen 
som chef for netsikkerhed og ændringerne i forvaltningen, dvs. bestyrelsens afskaffelse og 
repræsentantskabets styrkede rolle.
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest to år efter, at myndigheden har 
påbegyndt sin virksomhed, og derefter 
hvert femte år evaluerer myndigheden sine 
resultater. 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, inklusive forbrugere,
både på fællesskabsplan og nationalt plan. 
Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-Parlamentet 
og Rådet samt til Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Kommissionen ikke skal kontrollere BERT, er det mere hensigtsmæssigt, at BERT 
selv overvåger sine aktiviteter. Rapporten, som BERT udarbejder, skal ikke desto mindre også 
fremsendes til Kommissionen med henblik på gennemskuelighed.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 56



PE404.762v01-00 68/68 PA\718429DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56
Overgangsbestemmelser

udgår

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

Udgår i overensstemmelse med de foreslåede ændringer til artikel 3 (ENISA fusioneres ikke 
med BERT).
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