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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd stöder inrättandet av en mer rationell 
och kostnadseffektiv organisation som är förankrad i det europeiska rättssystemet.
Organisationen ges ett nytt namn – organet för europeiska tillsynsmyndigheter på 
telekommunikationsområdet (BERT). Namnbytet visar att det nya organet har en något 
ändrad karaktär och att det består av företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna. Det
nya organet saknar myndighetsbefogenheter men är ändå förankrat i det europeiska 
rättssystemet.

Förstärkt decentralisering av regelverket
Syftet med ändringarna av förordningen är att införa ett system som inte står i strid med det 
långsiktiga målet att ersätta förebyggande lagstiftning med konkurrenslagstiftning. Genom 
ändringarna ser man också till att regelverket om elektronisk kommunikation i EU baserar sig 
på ett decentraliserat system med oberoende tillsynsmyndigheter där de nationella 
tillsynsmyndigheterna har en central roll.

Enligt förslaget ska tillsynsnämnden vara den högsta beslutsfattande instansen i BERT. 
Tillsynsnämnden ska bestå av de nationella tillsynsmyndigheterna1 och dess ordförande ska 
utses bland ledamöterna för en period om ett år. Tillsynsnämnden ska fatta alla beslut som rör 
BERT:s uppgifter med kvalificerad (två tredjedelars) majoritet. Det ska dock inte tillsättas 
någon styrelse av det slag som föreslagits av kommissionen.

Förbättrade styrelseregler för att säkerställa effektiva och snabba beslut i tillsynsfrågor
I föreliggande förslag inrättas en verkställande styrelse som ska bestå av högst fem ledamöter 
(närmare bestämt den sittande ordföranden och de föregående och kommande ordförandena, 
som ska fungera som vice ordförande, samt två ytterligare ledamöter som utses av 
tillsynsnämnden). Den verkställande styrelsen ska ansvara för den strategiska förvaltningen av 
BERT och vägleda den verkställande direktören när denne utför sina uppgifter.
Den verkställande direktören ska ansvara för den löpande driften av BERT och handla enligt 
den verkställande styrelsens instruktioner. Den verkställande direktören ska utses av 
tillsynsnämnden för en period om tre år (som kan förlängas en gång).

BERT:s kontor bör arbeta under den verkställande direktörens ledning. Tillsynsverksamheten 
vid organet ska bedrivas av 15 gemenskapstjänstemän och av 15 experter som ska utlånas av 
de nationella tillsynsmyndigheterna. Det totala antalet anställda bör inte vara fler än 40. 
Antalet anställda blir alltså betydligt färre än vad som föreslagits för den europeiska 
myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation.
För att utnyttja de nationella myndigheternas sakkunskaper ska BERT inrätta arbetsgrupper 
med ansvar för viktiga tillsynsfrågor i samband med verksamheten. Företrädarna för de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska i dessa fall samarbeta med företrädarna för BERT.

                                               
1 Tillsynsnämnden ska också omfatta delegater från Efta och anslutningsländerna och från kommissionen. Dessa 
ska dock inte ha rösträtt utan bara observatörsstatus.
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Tydligare ansvarsområden för att göra tillsynsåtgärderna mer konsekventa
BERT ska framför allt ansvara för följande fem uppgifter:

 Bidra till ett konsekvent genomförande av medlemsstaternas åtgärder genom en ökad 
roll i artikel 7-förfarandet.

 Anta gemensamma ståndpunkter i tillsynsfrågor. Dessa ståndpunkter måste beaktas fullt 
ut av de nationella tillsynsmyndigheterna.

 Avge yttranden till kommissionen om analyserna av de transnationella marknaderna.

 Ge rådgivning i spektrumpolitiska frågor av alleuropeiskt intresse (även till RSPG (den 
radiospektrumpolitiska gruppen)/RSC (radiospektrumkommittén)).

 Verka för samordning och samarbete på internationell nivå.
Dessutom ska BERT utföra specifika förvaltnings-, registerförings- och 
övervakningsuppgifter i samband med alleuropeiska frågor (liknande dem som planerats för 
den europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation). Framför allt ska 
BERT utföra uppgifter som bidrar till en ökad medvetenhet bland konsumenterna, förutsatt att
dessa uppgifter inte krockar med de delegeringsbestämmelser som gäller för kommissionen, 
och med undantag för dem som rör nätsäkerhetsfrågor.

BERT:s budget ska finansieras ur EU-budgeten och genom direkta bidrag från 
medlemsstaterna (via de nationella tillsynsmyndigheterna). Det ska inrättas en 
budgetkommitté bestående av företrädare för parlamentet, rådet och kommissionen. Denna 
kommitté ska godkänna den del av BERT:s budget som enligt förslaget ska finansieras av 
gemenskapen. Användningen av gemenskapsmedel ska underställas parlamentets och rådets 
godkännande och kontroll, och genomförandet ska bli föremål för parlamentets 
ansvarsfrihetsförfarande.
BERT:s årliga arbetsprogram ska färdigställas efter samråd med kommissionen och läggas 
fram för parlamentet och rådet.
En årsrapport ska läggas fram för kommissionen, rådet och parlamentet.

Ordföranden kan varje år uppmanas att delta i en utfrågning inför parlamentets ansvariga 
utskott och rådet för att besvara frågor om resultaten av BERT:s arbete. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Ett organ för europeiska 
tillsynsmyndigheter på 
telekommunikationsområdet (BERT) 
(”myndigheten”) ska inrättas med de 
ansvarsområden som fastställs i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ges ett nytt namn som signalerar att tillsynsmyndigheter utgör en del av
detta organ.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Namnbytet tyder på att kärnuppgifterna har ändrats. Hänvisningarna till nät- och 
informationssäkerhet bör tas bort eftersom BERT inte kommer att utföra sådana uppgifter.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Myndighetens mål och uppgifter ska 
inte påverka medlemsstaternas 
befogenheter i fråga om nät- och 
informationssäkerhet som faller utanför 
EG-fördraget, i synnerhet de som 
omfattas av avdelningarna V och VI i 
fördraget om Europeiska unionen. 
Myndighetens mål och uppgifter ska inte 
i något fall påverka verksamhet som rör 
allmän säkerhet, försvar, statens 
verksamhet inom områdena strafflag och 
statssäkerhet, samt statens ekonomiska 
välstånd när det gäller statssäkerhetsfrågor.

5. Myndighetens mål och uppgifter ska inte 
påverka verksamhet som rör allmän 
säkerhet, försvar, statens verksamhet inom 
områdena strafflag och statssäkerhet, samt 
statens ekonomiska välstånd när det gäller 
statssäkerhetsfrågor. 

Or. en

Motivering

Även i detta ändringsförslag indikerar namnbytet att kärnuppgifterna har ändrats. 
Hänvisningarna till nät- och informationssäkerhet bör tas bort eftersom BERT inte kommer 
att utföra sådana uppgifter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 - led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utarbeta gemensamma ståndpunkter, 
riktlinjer och bästa praxis för 
genomdrivande av tillsynsåtgärder på 
nationell nivå och övervaka deras 
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genomförande i alla medlemsstater.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att understryka att BERT har till uppgift att göra åtgärderna 
mer konsekventa genom att ge vägledning till de nationella tillsynsmyndigheterna och genom 
att övervaka genomförandet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ge råd till konsumenterna och de övriga marknadsaktörerna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 - led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ge råd och stöd till kommissionen eller 
något annat behörigt organ utsett av en 
medlemsstat i fråga om nät- och 
informationssäkerhetsfrågor som faller 
inom myndighetens område.

utgår

Or. en
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Motivering

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 - led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Fatta individuella beslut om 
utfärdande av nyttjanderätter för nummer 
i det europeiska telefonnummerområdet 
(ETNS).

utgår

Or. en

Motivering
BERT kan inte fatta beslut om nummer i det europeiska telefonnummerområdet (ETNS) 
eftersom dessa befogenheter endast tillkommer kommissionen. Med tanke på att dessa
förfaranden förmodligen är få till antalet är det dessutom omotiverat och orimligt att lägga ut 
denna uppgift på ett organ.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 - led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Hjälpa kommissionen i valet av 
företag som ska beviljas nyttjanderätter 
för radiofrekvenser och nummer.

utgår

Or. en
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Motivering

BERT skulle (precis som i alla andra frågor, t.ex. artikel 7-förfarandena) ge råd till 
kommissionen och till andra behöriga organ med frekvensrelaterade ansvarsområden, så att 
de kan sköta dessa ansvarsområden mer effektivt. BERT skulle inte överta några egentliga
förfaranden från kommissionen (vilket framgår av ordet ”hjälpa”). Dessa förfaranden får 
endast användas av kommissionen, och eftersom de förmodligen är få till antalet är det 
obefogat och orimligt att lägga ut denna uppgift på ett organ. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 - led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Samla in och fördela användaravgifter 
för nyttjanderätter för radiofrekvenser 
och nummer.

utgår

Or. en

Motivering

BERT kan inte samla in och fördela användaravgifter eftersom man inte kommer att ta över 
ansvaret för att sköta de faktiska licensieringsförfarandena. Att lägga ut denna uppgift på ett 
organ är som nämnts obefogat och orimligt eftersom dessa förfaranden förmodligen är få till 
antalet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge yttranden till 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla frågor som rör 
elektronisk kommunikation. Myndigheten 
kan också på eget initiativ avge yttranden 
till kommissionen eller de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla frågor som 
rör elektronisk kommunikation.
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Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Myndigheten ska i synnerhet bidra till en 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i ramdirektivet och 
särdirektiven genom stöd till 
kommissionen vid framtagande av 
rekommendationer, beslut eller tekniska 
genomförandeåtgärder som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet). Myndigheten ska i detta 
avseende också bistå Europaparlamentet 
i samband med eventuella frågor eller 
lagar som faller inom dess 
ansvarsområde.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 3 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Säkerhet och integritet för allmänna 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, däribland frågor 
som rör brott mot säkerhet och/eller 

utgår
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integritet i enlighet med artikel 13a 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och 
artikel 4 i direktiv 2002/58/EG 
(direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation).

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 3 - led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 3 - led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 3 - led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) I enlighet med artiklarna 6 a och 6 b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet):

utgår

(i) Harmoniserade villkor för 
nyttjanderätter för radiofrekvenser eller 
nummer. 
(ii) Ändring eller indragning av 
nyttjanderätt på samordnad eller 
harmoniserad grund.
iii) Val av företag som kan beviljas 
individuella nyttjanderätter för frekvenser 
eller nummer för tjänster med 
gränsöverskridande potential.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Rådgivning till RSPG (den 
radiospektrumpolitiska gruppen) och/eller 
RSC (radiospektrumkommittén) eller 
i förekommande fall andra relevanta
organ i frågor som faller inom
myndighetens ansvarsområden, i den mån
dessa frågor påverkar eller påverkas av 
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spektrumhanteringen.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ta största tänkbara 
hänsyn till myndighetens yttranden och 
offentligt förklara hur de har beaktats.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samråd av myndigheten i fråga om 
definitioner och analyser av nationella 
marknader och om åtgärder

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

1. Kommissionen ska informera 
myndigheten när den agerar i enlighet med 
artikel 7.4 och 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

1. Kommissionen ska informera 
myndigheten när den agerar i enlighet med 
artikel 7.4 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska avge ett yttrande till 
kommissionen om det berörda 
åtgärdsförslaget inom fyra veckor efter 
informationen. I yttrandet ska det ingå en 
detaljerad och objektiv analys av huruvida 
åtgärdsförslaget utgör ett hinder för den 
inre marknaden och dess förenlighet med 
gemenskapslagstiftningen, särskilt med 
målen i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet). Där det är lämpligt ska 
myndigheten påpeka vilka ändringar som 
bör göras i åtgärdsförslaget för att se till att 
målen uppfylls på det effektivaste sättet.

2. Kommissionen ska begära ett yttrande 
från myndigheten om det berörda 
åtgärdsförslaget inom fyra veckor efter 
informationen. I yttrandet ska det ingå en 
detaljerad och objektiv analys av huruvida 
åtgärdsförslaget utgör ett hinder för den 
inre marknaden och dess förenlighet med 
gemenskapslagstiftningen, särskilt med 
målen i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet). Där det är lämpligt ska 
kommissionen uppmana myndigheten att
påpeka vilka ändringar som bör göras 
i åtgärdsförslaget för att se till att målen 
uppfylls på det effektivaste sättet.

Or. en
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Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska på begäran förse
kommissionen med all den information 
som finns tillgänglig för att utföra de 
uppgifter som avses i punkt 2.

3. Kommissionen kan uppmana 
myndigheten att förse den med all den 
information som finns tillgänglig för att 
utföra de uppgifter som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till åtgärder har strukits i denna bestämmelse eftersom vi anser att 
kommissionens vetorätt inte bör utvidgas till att även omfatta åtgärderna. Som nämnts ovan 
i samband med artikel 4 anser vi dock att BERT kan fylla en funktion som även måste 
avspeglas i lämpliga ändringsförslag till ramdirektivet.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Myndighetens översyn av nationella 

marknader
1. Om myndigheten får en begäran från 
kommissionen enligt artikel 16.7 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) att 
analysera en viss relevant marknad i en 
medlemsstat ska den avge ett yttrande och 
förse kommissionen med den information 
som krävs, samt resultaten från det 
offentliga samrådet och 
marknadsanalysen. Om myndigheten 
finner att konkurrensen på marknaden 
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inte fungerar väl ska det i yttrandet, efter 
ett offentligt samråd, införlivas ett 
åtgärdsförslag där de företag anges som 
den anser har betydande inflytande på 
den marknaden och vilka åtgärder som är 
lämpliga att vidta.
2. Myndigheten kan om det är lämpligt 
konsultera de relevanta nationella 
konkurrensmyndigheterna innan den 
avger sitt yttrande till kommissionen.
3. Myndigheten ska på begäran förse 
kommissionen med all den information 
som finns tillgänglig för att utföra de 
uppgifter som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Hela artikel 6 bör utgå. BERT kan nämligen inte ta på sig ansvaret för att utföra en 
marknadsanalys eftersom man inte har de detaljkunskaper som krävs för att framgångsrikt ta 
sig an dessa frågor. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har identifierat en 
transnationell marknad i enlighet med 
artikel 15.4 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) ska myndigheten utföra en 
marknadsanalys i samarbete med de 
nationella tillsynsmyndigheterna i enlighet 
med artikel 16.5 i ovannämnda direktiv 
och avge ett yttrande till kommissionen 
om detta.

2. När kommissionen har identifierat en 
transnationell marknad i enlighet med 
artikel 15.4 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) kan myndigheten på 
begäran hjälpa de nationella 
tillsynsmyndigheter som berörs av den 
gemensamma marknadsanalysen
i enlighet med artikel 16.5 i ovannämnda 
direktiv.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om myndigheten finner att 
konkurrensen på den relevanta 
transnationella marknaden inte fungerar 
väl ska det i yttrandet till kommissionen 
införlivas ett åtgärdsförslag där det/de 
företag anges som den anser har 
betydande inflytande på den marknaden 
och vilka åtgärder som är lämpliga att 
vidta.

utgår

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 7 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan myndigheten avger sitt yttrande 
enligt punkt 1 eller 3 ska den rådgöra med 
nationella tillsynsmyndigheter och 
nationella konkurrensmyndigheter och ha 
ett offentligt samråd i enlighet med 
artikel 42 i denna förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 7 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I motsats till de nationella marknaderna (där de nationella tillsynsmyndigheterna bör behålla
befogenheten att vidta åtgärder) erkänns kommissionens befogenheter att vidta åtgärder när 
det gäller transnationella marknader. Det är dock obefogat och orimligt, och dessutom 
oflexibelt, att ge BERT ett särskilt innehåll och särskilda metoder beroende på vilket yttrande 
som ska avges, inte minst eftersom det inte finns något precedensfall som rör en analys av 
transnationella marknader.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska kunna fatta beslut om 
utfärdande av nyttjanderätter för 
användning av nummer i det europeiska 
telefonnummerområdet (ETNS) i enlighet 
med artikel 10 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet). Den ska också ansvara 
för administration och utveckling av det 
europeiska telefonnummerområdet 
(ETNS) för de medlemsstaters räkning 
som har tilldelats prefixet 3883.

utgår

Or. en
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Motivering

Hänvisningarna till BERT:s beslutsbefogenheter utgår (se även kommentarerna till artikel 3).

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 10 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På begäran eller på eget initiativ ska 
myndigheten ge råd till kommissionen, 
RSPG och/eller RSC eller 
i förekommande fall andra relevanta 
organ i frågor som faller inom
myndighetens ansvarsområden och som 
påverkar eller påverkas av användning av 
radiofrekvenser för elektronisk 
kommunikation i gemenskapen samt ta 
fram gemensamma råd till kommissionen 
om utarbetandet av de gemensamma 
politiska mål som avses i artikel 6.3 
i beslut 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet), vid behov i nära 
samarbete med RSPG och RSC.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 10 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. På begäran eller på eget initiativ ska 
myndigheten ge råd till RSPG och/eller 
RSC eller andra relevanta organ 
beträffande deras råd till kommissionen 
om utformning av de gemensamma 
politiska mål som avses i artikel 6.3 
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elektronisk kommunikation. i beslut 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet), när de rör 
elektronisk kommunikation.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 10 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Myndigheten ska bidra till rapporter 
som i förekommande fall publiceras av 
kommissionen, RSPG, RSC eller ett annat 
relevant organ och som rör prognostiserad 
frekvensutveckling i sektorn för 
elektronisk kommunikation och politiken, 
där den ska kartlägga potentiella behov och 
utmaningar.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslagen är att förtydliga BERT:s roll när det gäller frekvenser och 
klargöra att organets primära uppgift är att ge råd inte bara till kommissionen utan även till 
de specialiserade organen (RSC och RSPG), som redan har tilldelats uppgifter i samband 
med radiofrekvenser. BERT bör inte ges uppgifter som tilldelats RSC och RSPG eftersom 
detta skulle vara ineffektivt och leda till en sammanblandning av tillsyns- och 
frekvensbefogenheterna. I stället bör BERT komplettera dessa organ, så att målen inom 
politiken för elektronisk kommunikation är enhetliga i alla de relevanta organ som är 
verksamma inom sektorn för elektronisk kommunikation.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 11 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 11 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Då myndighetens yttrande enligt 
punkt 1 handlar om tillämpning av 
ett gemensamt urvalsförfarande för 
nyttjanderätter som omfattas av artikel 6b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) ska yttrandet 
i synnerhet

utgår
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(a) kartlägga de elektroniska 
kommunikationstjänster där 
tillhandahållandet över gränserna 
i gemenskapen skulle få nytta av 
användning av frekvenser eller nummer 
för vilka rätterna beviljas genom ett enda 
förfarande och enligt fastställda villkor,
(b) kartlägga nummer eller nummerserier 
som kan användas för sådana tjänster,
(c) bedöma den faktiska eller potentiella 
efterfrågan i gemenskapen på sådana 
tjänster, och
(d) specificera eventuella begränsningar 
som den anser lämpliga för hur många 
nyttjanderätter som ska erbjudas i det 
gemensamma urvalsförfarandet för 
företag som ska beviljas sådana rätter, 
ilämpliga fall med hänsyn till principerna 
i artikel 7 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 11 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska, om kommissionen 
begär det, förklara eller komplettera 
eventuella yttranden som avges i enlighet 
med punkt 1 inom den tidsfrist som anges 
i begäran.

3. Myndigheten ska, om kommissionen
eller RSPG och/eller RSC eller ett annat 
relevant organ begär det, förklara eller 
komplettera eventuella yttranden som 
avges i enlighet med punkt 1 inom den 
tidsfrist som anges i begäran.

Or. en
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Motivering

Även om det ligger i den inre marknadens intresse att BERT bidrar till kommissionens 
insatser när det gäller harmonisering av villkoren och förfarandena i samband med 
auktorisationer genom att avge yttranden till kommissionen, skulle alla uttryckliga krav på 
innehållet i sådana yttranden strida mot flexibilitetsprincipen och BERT:s förmåga att
tillvarata de nationella tillsynsmyndigheternas sakkunskaper på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Förslag till urval av företag

Myndigheten ska i enlighet med 
artikel 6 b i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet)
(a) ta emot och behandla ansökningar 
från företag om nyttjanderätter för 
radiofrekvenser och nummer och samla 
in administrativa avgifter som företagen 
ska betala enligt ett gemensamt 
urvalsförfarande,
(b) genomföra det gemensamma 
urvalsförfarandet och föreslå företag som 
kan beviljas nyttjanderätter i enlighet med 
dessa bestämmelser,
(c) avlägga en rapport till kommissionen 
med redogörelse för de inkomna 
ansökningarna, beskrivning av dess 
bedömning av ansökningarna, förslag på 
det/de företag som är mest lämpliga att 
beviljas enskilda nyttjanderätter och 
motivera valet med hänvisning till 
urvalskriterierna i den relevanta 
tillämpningsföreskriften.

Or. en
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Motivering

BERT bör inte sträva efter och ha befogenheter att spela en aktiv roll vid genomförandet av 
urvalsförfaranden på gemenskapsnivå. Kommissionens delegering av dessa uppgifter till 
BERT är nämligen inte befogad med tanke på hur många dessa förfaranden kan vara.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Indragning av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser och nummer som 

utfärdats enligt gemensamma förfaranden
På kommissionens begäran ska 
myndigheten avge ett yttrande till 
kommissionen om indragning av 
nyttjanderätter som utfärdats enligt de 
gemensamma förfaranden som avses 
i artikel 6b i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet). 
I detta yttrande ska det undersökas om det 
har förekommit allvarliga och upprepade 
brott mot de villkor som hänger ihop med 
nyttjanderätterna.

Or. en

Motivering

Hela artikel 13 bör utgå, i överensstämmelse med de kommentarer som gjorts till 
artiklarna 11 och 12. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
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Nät- och informationssäkerhet
Förutom de uppgifter som avses 
i artikel 4.3 b och artikel 19.4 och 5 ska 
myndigheten bidra till utvecklingen av 
nät- och informationssäkerheten, 
i synnerhet genom
(a) att underlätta samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna vid 
utvecklingen av gemensamma metoder för 
att förhindra, åtgärda och reagera på 
problem inom nät- och 
informationssäkerhet,
(b) ge råd till kommissionen om forskning 
inom nät- och informationssäkerhet samt 
effektiv riskhanteringsteknik och stödja 
riskanalyser, interoperativa 
riskhanteringslösningar och studier om 
förebyggande lösningar inom offentliga 
och privata organisationer, och
(c) bidra till gemenskapens 
ansträngningar att samarbeta med 
tredjeländer och, i lämpliga fall, med 
internationella organisationer för att 
främja en gemensam, global hållning till 
nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

BERT skulle inte ha uppgifter som rör nätsäkerhetfrågor. Om Enisa införlivas i BERT sker en 
sammanblandning av de politiska målen, prioriteringarna och förvaltningen. Dessutom 
uppkommer andra oförutsägbara och onödiga problem som gör det svårt för det reformerade 
systemet att fungera smidigt och effektivt.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Bestämmelsen är överflödig och bör utgå med tanke på den förtydligade lydelsen i artikel 4.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Uttagande av administrativa avgifter för 

myndighetens tjänster
1. Kommissionen ska fastställa de 
administrativa avgifter som företag ska 
betala för myndighetens tjänster i enlighet 
med det förfarande som avses 
i artikel 54.2 och på grund av ett yttrande 
från myndigheten. Myndigheten ska ta ut 
dessa administrativa avgifter.
2. De administrativa avgifterna ska tas ut 
från enskilda företag på ett objektivt, 
öppet och proportionerligt sätt som 
minimerar de administrativa och 
relaterade kostnaderna.
3. De administrativa avgifter som nämns 
i punkt 1 kan avse följande:
(a) administrativa kostnader som 
myndigheten har för hantering av 
urvalsförfarandet i enlighet med 
artikel 12,
(b) hanteringen av överklaganden 
i enlighet med artikel 34,
(c) administrativa kostnader som 
myndigheten har för administration av det 
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europeiska telefonnummerområdet 
i enlighet med artikel 8.
Alla avgifter ska anges och betalas i euro.
4. Summan av de administrativa 
avgifterna ska fastställas till en nivå som 
säkerställer att intäkterna från dessa 
avgifter i princip räcker för att täcka hela 
kostnaden för de utförda tjänsterna.
5. Myndigheten ska publicera en årlig 
översyn av sina administrativa kostnader 
och avgifter. Om det finns skillnader 
mellan den totala summan av avgifterna 
och de totala administrativa kostnaderna 
ska den avge ett yttrande till 
kommissionen och ange vilka justeringar 
som bör göras av avgifterna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget visar att BERT inte skulle tillhandahålla tjänster för vilka det är befogat att 
ta ut administrativa avgifter. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Uttagande och återfördelning av 

användaravgifter för nyttjanderätter för 
radiofrekvenser och nummer och av 

administrativa avgifter under ett 
gemensamt urvalsförfarande

1. Om användaravgifter för 
nyttjanderätter för radiofrekvenser och 
nummer som utfärdats enligt ett 
gemensamt urvalsförfarande tas ut av 
företag i enlighet med artikel 6b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) ska 
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myndigheten ansvara för att ta ut och 
återfördela dessa användaravgifter.
Användaravgifter ska efter att de har 
tagits emot av myndigheten återfördelas 
bland de relevanta medlemsstaterna och 
myndigheten i enlighet med den tidsfrist 
och den fördelning som fastställs av 
kommissionen i enlighet med artikel 6b 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).
Om kommissionen inte fastställer 
tidsgräns och fördelning ska 
användaravgifterna återfördelas utifrån 
befolkningssiffrorna i varje medlemsstat
som ska utfärda nyttjanderätter under det 
senaste hela året innan urvalsförfarandet 
inleddes.
2. Myndigheten ska ansvara för att ta ut 
och återfördela de administrativa avgifter 
som ska betalas enligt ett gemensamt 
urvalsförfarande för nyttjanderätter för 
frekvenser eller nummer av de utvalda 
företagen för att täcka de nationella 
tillsynsmyndigheternas administrativa 
kostnader för övervakning av 
förenligheten med de gemensamma 
villkoren. 
Dessa administrativa avgifter som avses 
i den första punkten ska återfördelas efter 
att de har tagits emot av myndigheten till 
de relevanta nationella 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med de 
värden som de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillhandahåller.

Or. en

Motivering

Hela denna artikel utgår. Tanken är att visa att BERT inte skulle medverka i uttagande och 
återfördelning av användaravgifter och administrativa avgifter.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 19 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 19 - punkt 2 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) anordna eller främja utbildning för de 
nationella tillsynsmyndigheterna inom 
alla frågor som rör elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 19 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndigheten ska samla in lämplig 
information, i synnerhet i enlighet med 
artikel 13a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet), för att analysera aktuella 
och kommande risker. Den ska 
i synnerhet analysera på europeisk nivå 
de risker som skulle kunna påverka 
tåligheten och tillträdet hos elektroniska 
kommunikationsnät och av autenticiteten, 
integriteten och konfidentialiteten hos den 
information som tillgängliggörs och 
överförs i dem, och förse medlemsstaterna 
och kommissionen med resultaten av 
analysen. 

utgår

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 19 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Myndigheten ska bidra till att öka 
medvetenheten och tillgången på objektiv 
och utförlig information i rätt tid, 
däribland om nät- och 
informationssäkerhet för alla användare, 
bland annat genom att främja utbyte om 
bästa aktuella praxis, till exempel metoder 
för att varna användare, och sträva efter 
synergieffekter mellan offentliga och 
privata initiativ.

5. Myndigheten ska bidra till att öka 
medvetenheten och tillgången på objektiv 
och utförlig information i rätt tid för alla 
användare, bland annat genom att främja 
utbyte om bästa aktuella praxis och sträva 
efter synergieffekter mellan offentliga och 
privata initiativ.
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Or. en

Motivering

I samband med planering och resurstilldelning bör de utbildningsrelaterade uppgifter som 
anges i punkt 19.2 c ges en snävare definition. Hela artikel 19.4 utgår. Dessutom utgår vissa 
delar av artikel 19.5 för att belysa att nätsäkerhetsrelaterade uppgifter tagits bort.  

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 21 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen visar att större tonvikt nu läggs på konsumentskyddet.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska bestå av Myndigheten ska bestå av
(a) en styrelse (a) en tillsynsnämnd
(b) en tillsynsnämnd (b) en verkställande styrelse
(c) en direktör (c) en verkställande direktör 

(d) en chef för nätsäkerhet
(e) en ständig intressegrupp (e) en ständig intressegrupp

(f) en överklagandenämnd

Or. en

”Styrelse” ska ändras till ”tillsynsnämnd” i artiklarna 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 46 och 49.

”Tillsynsnämnd” ska ändras till ”verkställande styrelse” i artiklarna 28, 30 och 37.

”Direktör” ska ändras till ”verkställande direktör” i artiklarna 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 
45 och 46. 

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar en väsentlig förändring av ledningsstrukturen och avskaffar 
befattningar och organ (chefen för nätsäkerhet och överklagandenämnden) som i ljuset av de 
föreslagna ändringarna av artikel 3 blir irrelevanta och onödiga.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 25 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelse utgår
1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Styrelseledamöterna ska 
utses på ett sätt som garanterar den 
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högsta nivån på kompetens och 
oberoende, och breda relevanta 
sakkunskaper. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 25 - punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillsynsnämnden ska ha 
observatörsstatus och bestå av en ledamot 
per medlemsstat som ska vara chef eller 
hög företrädare för den nationella 
tillsynsmyndigheten med ansvar för den 
löpande tillämpningen av regelverket 
i den medlemsstaten. Kommissionen och 
företrädarna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i Eftaländerna och 
anslutningsländerna ska ha 
observatörsstatus. 

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 25 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en ordförande och en 
vice-ordförande bland sina ledamöter.

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

styrelsen bland sina ledamöter. 
Ordförandens mandatperiod ska vara ett
år. Ordföranden ska, innan han/hon 
fullgör en mandatperiod som ordförande, 
först tjänstgöra ett år som 
vice-ordförande. Den berörda personen 
ska även vara vice-ordförande under det 
år som följer på mandatperioden som 
ordförande.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 25 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland de 
närvarande ledamöterna, om inte annat 
sägs i denna förordning.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 25 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje ledamot ska ha en röst. 
I arbetsordningen ska anges mera 
detaljerade regler för omröstningar, 
särskilt villkoren för hur en ledamot kan 

5. Varje ledamot ska ha en röst.
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handla på en annan ledamots vägnar 
samt, vid behov, regler om beslutförhet.

Or. en

Motivering

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).

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör 
i enlighet med artikel 29.2.

1. Tillsynsnämnden ska utse en
verkställande direktör i enlighet med 
artikel 29.2.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska, efter samråd med 
direktören, utse en chef för nätsäkerheten 
i enlighet med artikel 31.2.

utgår

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillsynsnämnden ska fatta alla beslut 
som rör utförandet av myndighetens 
uppgifter enligt artikel 3.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 27.1.

utgår

Or. en
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Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska utse 
överklagandenämndens ledamöter 
i enlighet med artikel 33.1.

utgår

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
myndighetens verksamhet och 
senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
den europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. Enligt 
artikel 28.4 ska årsberättelsen innehålla ett 
oberoende avsnitt, godkänt av 
tillsynsnämnden, om myndighetens 
tillsynsverksamhet under det aktuella året.

11. Tillsynsnämnden ska anta en 
årsrapport om myndighetens verksamhet 
och senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. Enligt 
artikel 28.4 ska årsberättelsen innehålla ett 
oberoende avsnitt, godkänt av 
tillsynsnämnden, om myndighetens 
tillsynsverksamhet under det aktuella året 
och om de åtgärder som vidtagits för att 
främja medvetenheten bland 
konsumenter.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Styrelsen ska anta sin arbetsordning. utgår

Or. en

Motivering

Eftersom styrelsen avskaffas i ledningsstrukturen övertas dess uppgifter av tillsynsnämnden. 
De uppgifter som enligt kommissionens förslag åligger styrelsen och tillsynsnämnden ges 
därmed ett enda organ. Listan över uppgifter preciseras, så att det klargörs att BERT inte 
fattar beslut (eller samlar in avgifter för dess förfarande) och inte heller tar på sig 
nätsäkerhetsrelaterade uppgifter.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 26 - punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Styrelsen ska avge ett yttrande till 
kommissionen om de administrativa 
avgifter som myndigheten får ta ut från 
företag för de uppgifter som den utför 
enligt artikel 16.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom styrelsen avskaffas i ledningsstrukturen övertas dess uppgifter av tillsynsnämnden. 
De uppgifter som enligt kommissionens förslag åligger styrelsen och tillsynsnämnden ges 
därmed ett enda organ. Listan över uppgifter preciseras, så att det klargörs att BERT inte 
fattar beslut (eller samlar in avgifter för dess förfarande) och inte heller tar på sig 
nätsäkerhetsrelaterade uppgifter.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 27 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsnämnd utgår
1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat som ska vara 
chef för en oberoende nationell 
tillsynsmyndighet med ansvar för den 
löpande tillämpningen av 
tillsynsregelverket i medlemsstaten, 
direktören och en företrädare från 
kommissionen utan rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat. 

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 27 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktören ska vara tillsynsnämndens 
ordförande.

2. Den verkställande styrelsen ska bestå 
av högst fem ledamöter, av vilka två ska 
vara vice-ordförande i tillsynsnämnden 
och en ska vara tillsynsnämndens 
ordförande. Den verkställande styrelsens 
möten ska sammankallas av ordföranden.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 27 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska utse en 
vice-ordförande bland sina ledamöter. 
Vice-ordföranden ska ersätta ordföranden 
om denne inte kan utföra sitt uppdrag. 
Vice-ordförandens mandatperiod ska vara 
två och ett halvt år och kunna förlängas. 
Vice-ordförandens mandatperiod ska 
dock under alla omständigheter upphöra 
om denne inte längre är ledamot 
i tillsynsnämnden.

3. Någon av de båda vice-ordförandena
ska ersätta ordföranden om denne inte kan 
utföra sitt uppdrag.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 27 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
enkel majoritet bland ledamöterna. Varje 
ledamot eller suppleant annan än 
direktören och kommissionens 
företrädare ska ha en röst.

4. Om inte annat sägs i denna förordning 
ska den verkställande styrelsen fatta beslut 
med enkel majoritet. Varje ledamot i den 
verkställande styrelsen ska ha en röst. Vid 
lika röstetal ska ordföranden ha 
utslagsröst.

Or. en

Motivering

Hör ihop med andra ändringsförslag som rör denna artikel.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 27 - punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden 
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent.

6. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska myndigheten, 
antingen genom tillsynsnämnden eller den 
verkställande styrelsen, agera oberoende 
och inte söka eller ta emot instruktioner 
från någon medlemsstatsregering eller från 
någon offentlig eller privat intressent.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen visar att tillsynsnämnden tar över styrelsens uppgifter och att det även 
inrättas en verkställande styrelse bestående av ett mindre antal ledamöter som väljs bland 
ledamöterna i tillsynsnämnden (däribland en ordförande och två vice-ordförande).

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 27 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillsynsnämndens sekretariat ska 
tillhandahållas av myndigheten.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen visar att tillsynsnämnden tar över styrelsens uppgifter och att det även 
inrättas en verkställande styrelse bestående av ett mindre antal ledamöter som väljs bland 
ledamöterna i tillsynsnämnden (däribland en ordförande och två vice-ordförande).
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 Artikel 28

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

1. Den verkställande styrelsen ska ansvara 
för att representera myndigheten och för 
att se till att myndigheten bedriver sin 
verksamhet i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning. Den 
verkställande styrelsen ska dessutom 
vägleda den verkställande direktören när 
denne utför sina uppgifter.

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

2. Ordföranden för den verkställande 
styrelsen kan en gång om året uppmanas 
att närvara vid en utfrågning inför 
Europaparlamentets ansvariga utskott 
och inför rådet för att redogöra för 
resultaten av myndighetens arbete.

3. Tillsynsnämnden ska, i enlighet med 
artiklarna 26.5 och 30.4 och det 
budgetutkast som upprättats enligt 
artikel 37, godkänna myndighetens 
verksamhetsplan för det kommande året.
4. Tillsynsnämnden ska godkänna det 
oberoende avsnittet om 
tillsynsverksamheten i årsrapporten enligt 
artiklarna 26.11 och 30.9.

Or. en

Motivering

Av ändringsförslagen framgår att den verkställande styrelsen ska ansvara för den 
övergripande driften och representationen av BERT.
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 Artikel 29

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

1. Myndigheten ska styras av sin
verkställande direktör, som ska agera
enligt den verkställande styrelsens 
instruktioner.

2. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet relevant för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster från en 
förteckning över minst två kandidater som 
föreslagits av kommissionen. Den 
kandidat som styrelsen väljer kan före 
utnämningen ombes att göra ett uttalande 
inför behörigt utskott 
i Europaparlamentet och besvara frågor 
från utskottsledamöterna.

2. Tillsynsnämnden ska utse en 
verkställande direktör på grundval av 
meriter, kompetens och erfarenhet relevant 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

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

3. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara tre år. Under de nio 
månaderna före periodens utgång ska 
tillsynsnämnden göra en utvärdering. 
I utvärderingen ska tillsynsnämnden
särskilt bedöma 

(a) direktörens arbetsinsats, (a) den verkställande direktörens 
arbetsinsats, 

(b) myndighetens uppgifter och behov 
under de närmaste åren.

(b) myndighetens uppgifter och behov 
under de närmaste åren.

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

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

mandatperiod en gång med högst tre år.

Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. 
Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga 
utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna. 
Om mandatperioden inte förlängs ska 
direktören sitta kvar till dess att en 
efterträdare har utsetts.

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

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

5. Den verkställande direktören kan 
avsättas från sin post endast efter beslut av
tillsynsnämnden med tre fjärdedelars 
majoritet bland ledamöterna.

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

Or. en

Motivering

Direktörens ställning ändras och befattningen döps om till verkställande direktör för att 
spegla de ändrade uppgifterna för den verkställande direktören i den reviderade 
ledningsstrukturen. Den verkställande direktören väljs av tillsynsnämnden och får samma 
ställning som en chef som är ansvarig för den löpande verksamheten. Eftersom den 
verkställande direktören handlar enligt instruktioner från den verkställande styrelsen kan den 
verkställande direktören inte hållas ansvarig inför parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 30 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktörens uppgifter Den verkställande direktörens uppgifter

1. Direktören ska företräda och leda 1. Den verkställande direktören ska leda 
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myndigheten. myndigheten och kan av den verkställande 
styrelsen ges i uppdrag att företräda 
myndigheten i särskilda frågor.

Or. en

Motivering

Uppgifterna för den verkställande direktören (som ersätter direktören) anpassas för att 
motsvara de ändringar som föreslås i andra artiklar.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 30 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Uppgifterna för den verkställande direktören (som ersätter direktören) anpassas i 
överensstämmelse med de ändringar som föreslås i andra artiklar.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 30 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till verksamhetsplan för 
myndigheten för det följande året och 
lägga fram utkastet för tillsynsnämnden 
och kommissionen senast den 30 juni.

4. Varje år ska den verkställande
direktören utarbeta ett utkast till 
verksamhetsplan för myndigheten för det 
följande året och lägga fram utkastet för 
tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden ska 
godkänna utkastet till verksamhetsplan
och lägga fram det för kommissionen 
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senast den 30 juni. 

Direktören ska lägga fram 
verksamhetsplanen för antagande av 
styrelsen senast den 1 september.

Or. en

Motivering

Uppgifterna för den verkställande direktören (som ersätter direktören) anpassas för att 
motsvara de ändringar som föreslås i andra artiklar.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Chefen för nätsäkerhet

1. Chefen för nätsäkerhet ska ha ansvaret 
för att samordna myndighetens uppgifter 
som rör nät- och informationssäkerhet. 
Chefen för nätsäkerhet ska arbeta under 
direktörens ansvar och rapportera till 
denne. Han/hon ska utarbeta ett utkast till 
verksamhetsplan för denna verksamhet. 
2. Chefen för nätsäkerhet ska utses av 
styrelsen för en period på fem år på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet relevant för hantering av 
nät- och informationssäkerhet från en 
förteckning över minst två kandidater som 
föreslagits av kommissionen.
3. Chefen för nätsäkerhet kan avsättas 
från sin post endast efter styrelsebeslut 
och samråd med tillsynsnämnden. 
Styrelsen ska fatta detta beslut med tre 
fjärdedelars majoritet bland ledamöterna.
4. Efter samråd med direktören kan 
styrelsen efter förslag av kommissionen 
förlänga mandatperioden för chefen för 
nätsäkerhet med högst tre år, och endast 
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i de fall det kan rättfärdigas av 
myndighetens uppgifter och behov.

Or. en

Motivering

BERT skulle inte överta de uppgifter som tilldelats Enisa. Därför är det onödigt med en 
befattning som chef för nätsäkerheten (se även ändringsförslagen till artikel 3). 

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Chefen för nätsäkerhet ska upprätta en 
ständig intressegrupp bestående av experter 
som företräder de olika intressenterna, 
i synnerhet från informations- och 
kommunikationsbranschen, 
konsumentföreningar och forskare på 
nät- och informationssäkerhet. Han/hon ska 
i samråd med direktören fastställa 
förfaranden i synnerhet för 
gruppledamöternas antal, sammansättning, 
hur de utses och hur gruppen arbetar.

1. Tillsynsnämnden ska upprätta en 
ständig intressegrupp bestående av experter 
som företräder de olika intressenterna, 
i synnerhet från informations- och 
kommunikationsbranschen (arbetsgivare 
och arbetstagarrepresentanter), 
konsumentföreningar och forskare på nät-
och informationssäkerhet. Han/hon ska 
i samråd med den verkställande direktören 
fastställa förfaranden i synnerhet för 
gruppledamöternas antal, sammansättning, 
hur de utses och hur gruppen arbetar.

2. Gruppens ordförande ska vara chefen 
för nätsäkerhet. Ledamöternas 
mandatperioder ska vara två och ett halvt 
år. Gruppledamöterna får inte sitta 
i styrelsen eller tillsynsnämnden.

2. Gruppens ordförande ska vara den 
verkställande direktören. Ledamöternas 
mandatperioder ska vara två och ett halvt 
år. Gruppledamöterna får inte sitta 
i tillsynsnämnden.

3. Företrädare för kommissionen får 
närvara vid gruppens möten och delta 
i dess arbete.

3. Företrädare för kommissionen får 
närvara vid gruppens möten och delta 
i dess arbete.

4. Gruppen får ge råd till chefen för 
nätsäkerhet vid utförandet av dennes
uppdrag enligt denna förordning, vid 
utformandet av relevanta delar av 
myndighetens verksamhetsplan samt 
upprätthålla kommunikationen med 
intressenterna i alla frågor som rör 
verksamhetsplanen.

4. Gruppen får ge råd till tillsynsnämnden
vid utförandet av dess uppdrag enligt 
denna förordning, vid utformandet av 
relevanta delar av myndighetens 
verksamhetsplan samt upprätthålla 
kommunikationen med intressenterna i alla 
frågor som rör verksamhetsplanen.
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Or. en

Motivering

Den ständiga intressegruppen är en viktig del av myndigheten eftersom den företräder de 
relevanta intressenterna och konsumenternas och arbetsgivarnas intressen samt 
arbetstagarrepresentanterna.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Överklagandenämnd

1. Överklagandenämnden ska bestå av 
sex ledamöter och sex suppleanter som 
väljs bland nuvarande eller tidigare 
personal i högre ställning från de 
nationella tillsynsmyndigheterna, 
konkurrensmyndigheter eller andra 
nationella institutioner eller 
gemenskapsinstitutioner med relevant 
erfarenhet av sektorn för elektronisk 
kommunikation. Överklagandenämnden 
ska utse en ordförande.
2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.
3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska 
vara fem år. Perioden kan förlängas. 
Överklagandenämndens ledamöter ska 
vara oberoende när de fattar sina beslut. 
De ska inte vara bundna av några 
instruktioner. De får inte utföra några 
andra uppgifter inom myndigheten, 
styrelsen eller tillsynsnämnden. 
Överklagandenämndens ledamöter får 
inte avsättas under sin mandatperiod, så 
länge de inte har gjort sig skyldiga till 
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allvarlig försummelse och styrelsen efter 
samråd med tillsynsnämnden fattar beslut 
om detta.
4. Överklagandenämndens ledamöter får 
inte delta i några 
överklagandeförfaranden om de har 
personligt intresse i det, om de tidigare 
varit involverade som företrädare för en 
av parterna i förfarandena eller om de var 
med om att fatta det beslut som 
överklagas.
Om en ledamot i överklagandenämnden, 
av ett skäl som nämns i första punkten 
eller av något annat skäl, anser att 
en annan ledamot inte bör delta 
i ett överklagandeförfarande ska 
ledamoten informera 
överklagandenämnden om detta. En part 
i överklagandeförfarandet får invända 
mot att en ledamot 
i överklagandenämnden deltar 
i överklagandeförfarandet, om parten 
anser att något av skälen i första punkten 
föreligger eller misstänker att ledamoten 
är partisk. En invändning får inte baseras 
på ledamotens nationalitet och ska även 
förkastas om parten 
i överklagandeförfarandet har vidtagit 
åtgärder i förfarandet, trots att denne var 
medveten om ett skäl till invändning.
5. Överklagandenämnden ska besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas i de fall som 
anges i punkt 4 utan att den berörda 
ledamoten deltar. Vid beslutet ska den 
berörda ledamoten ersättas av sin 
suppleant, om inte suppleanten också 
befinner sig i en liknande situation. 
I detta fall ska ordföranden utse 
en ersättare bland de tillgängliga 
suppleanterna.

Or. en
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Motivering

Denna artikel är onödig eftersom det inte kommer att vara möjligt att överklaga de beslut som 
fattas av BERT.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Överklaganden

1. Överklagandenämnden ska ha ansvaret 
för att besluta om överklaganden av 
beslut eller åtgärder som myndigheten 
vidtagit på områden som omfattas av 
artikel 8.1.
2. Överklagandenämndens beslut ska 
fattas med kvalificerad majoritet av 
minst fyra av dess sex ledamöter. 
Överklagandenämnden ska 
sammankallas vid behov.
3. Ett överklagande enligt punkt 1 får inte 
medföra att beslutet upphävs. 
Överklagandenämnden får däremot 
upphäva tillämpningen av det ifrågasatta 
beslutet, om den anser att 
omständigheterna motiverar det.
4. Överklagandet med motivering ska 
sändas skriftligen till myndigheten 
inom två månader efter att beslutet eller 
åtgärden meddelats det berörda företaget 
eller, om så inte är fallet, inom 
två månader efter att myndigheten 
offentliggjort sin åtgärd eller sitt beslut. 
Överklagandenämnden ska fatta beslut 
om överklagandet inom två månader efter 
att det ingivits. 
5. Om överklagandet kan tas upp till 
prövning ska överklagandenämnden 
pröva om det är välgrundat. Den ska vid 
behov inbjuda parterna i 
överklagandeförfarandet att inom 
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angivna tidsfrister lämna synpunkter på 
meddelanden från nämnden eller på 
inlagor från andra parter 
i överklagandeförfarandet. Parterna 
i överklagandeförfarandet ska ha rätt att 
göra en muntlig framställning. 
6. Överklagandenämnden får i enlighet 
med denna artikel utöva alla befogenheter 
som ingår i myndighetens 
behörighetsområde, eller hänskjuta fallet 
till behörigt organ inom myndigheten. Det 
behöriga organet ska vara bundet av 
överklagandenämndens beslut.
7. Överklagandenämnden ska anta sin 
arbetsordning.

Or. en

Motivering

Denna artikel är onödig eftersom det inte kommer att vara möjligt att överklaga de beslut som 
fattas av BERT.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Talan vid förstainstansrätten och vid 

domstolen
1. Talan får väckas vid förstainstansrätten 
eller vid domstolen i enlighet med 
artikel 230 i fördraget för att angripa ett 
beslut som fattats av 
överklagandenämnden eller, i de fall det 
inte finns någon möjlighet att överklaga 
till överklagandenämnden, av 
myndigheten.
2. Om myndigheten inte fattar något 
beslut får en passivitetstalan väckas vid 
förstainstansrätten eller vid domstolen 
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i enlighet med artikel 232 i fördraget.
3. Myndigheten ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att rätta sig efter 
förstainstansrättens eller domstolens dom.

Or. en

Motivering

Denna artikel är onödig eftersom det inte kommer att vara möjligt att överklaga de beslut som 
fattas av BERT.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 36 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndighetens inkomster ska främst 
bestå av följande:

1. Myndighetens inkomster ska främst 
bestå av följande:

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

(c) Ett bidrag från gemenskapen som tas 
upp i Europeiska unionens allmänna 
budget enligt artikel 185 
i budgetförordningen.

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

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

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

(e) Bidrag från medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 37 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna det till 
styrelsen tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen
på grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av myndighetens inkomster och 
utgifter för nästa budgetår. Senast 
den 31 mars ska styrelsen överlämna 
denna beräkning, samt ett förslag till 
tjänsteförteckning, till kommissionen.
Innan denna beräkning antas ska 
direktörens förslag överlämnas till 
tillsynsnämnden, som kan avge ett 
yttrande om förslaget.

1. Senast den 15 februari varje år ska den 
verkställande direktören utarbeta ett 
preliminärt förslag till budget som omfattar 
driftskostnaderna och verksamhetsplanen 
för nästa budgetår, och direktören ska 
överlämna det till tillsynsnämnden
tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska 
tillsynsnämnden på grundval av den 
verkställande direktörens förslag göra en 
beräkning av myndighetens inkomster och 
utgifter för nästa budgetår och i denna 
beräkning ange de belopp som ska 
finansieras av gemenskapen (artikel 36 c) 
och genom bidrag från medlemsstaterna 
(artikel 36 e). Den verkställande 
direktören ska överlämna denna 
beräkning, samt ett förslag till 
tjänsteförteckning, till tillsynsnämnden 
och myndighetens budgetkommitté 
(”budgetkommittén”).

Budgetkommittén ska bestå av 
16 ledamöter, av vilka sju ska utses av 
Europaparlamentet, sju av rådet och två 
av kommissionen. Budgetkommittén ska 
fatta beslut med två tredjedelars majoritet 
bland ledamöterna. Budgetkommittén ska 
inte vara ett permanent organ. 
Budgetkommittén ska godkänna den 
beräkning som ska ingå i budgetförslaget 
och tjänsteförteckningen som ett 
gemenskapsfinansierat belopp enligt 
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artikel 26, och ska översända sitt beslut 
till tillsynsnämnden och kommissionen.
Tillsynsnämnden ska, med beaktande av
budgetkommitténs beslut, färdigställa 
budgetförslaget och tjänsteförteckningen
och fatta beslut om storleken på ett 
eventuellt belopp som ska täckas av 
bidrag från medlemsstaterna enligt 
artikel 36 e.

Or. en

Motivering

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 
in the Budgetary Committee.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 37 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska överlämna denna 
beräkning tillsammans med det preliminära 
förslaget till Europeiska gemenskapernas
allmänna budget till Europaparlamentet 
och rådet (nedan kallade 
budgetmyndigheten). 

2. Denna beräkning ska, efter att den 
godkänts av budgetkommittén och 
översänts till kommissionen i enlighet 
med punkt 1, översändas av 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet (nedan kallade budgetmyndigheten)
tillsammans med det preliminära förslaget 
till Europeiska unionens allmänna budget. 

Or. en



PE404.762v01-00 56/60 PA\718429SV.doc

SV

Motivering

Se ändringsförslag 77.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 37 - punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Styrelsen ska utan dröjsmål meddela 
budgetmyndigheten sin avsikt att 
genomföra något projekt som kan ha 
betydande konsekvenser för finansieringen 
av dess budget, särskilt projekt som rör 
fastigheter, exempelvis hyra eller köp av 
byggnader. Styrelsen ska underrätta 
kommissionen om sådana planer. Om en av 
budgetmyndighetens båda parter avser att 
avge ett yttrande ska den inom två veckor 
efter mottagandet av information om ett 
fastighetsprojekt meddela myndigheten sin 
avsikt att avge ett sådant yttrande. Om 
inget yttrande inkommer, får myndigheten 
fullfölja den planerade åtgärden.

6. Tillsynsnämnden ska utan dröjsmål 
meddela budgetmyndigheten sin avsikt att 
genomföra något projekt som kan ha 
betydande konsekvenser för finansieringen 
av dess budget, särskilt projekt som rör 
fastigheter, exempelvis hyra eller köp av 
byggnader, för den händelse att det 
föreslagna projektet kräver ytterligare 
gemenskapsfinansiering enligt 
artikel 36 c. I detta fall ska myndigheten
underrätta kommissionen om sådana 
planer. Om en av budgetmyndighetens 
båda parter avser att avge ett yttrande ska 
den inom två veckor efter mottagandet av 
information om ett fastighetsprojekt 
meddela myndigheten sin avsikt att avge 
ett sådant yttrande. Om inget yttrande 
inkommer, får myndigheten fullfölja den 
planerade åtgärden.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 77.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för fall som omfattas av 
artiklarna 20 eller 21 ska myndigheten, 

Myndigheten ska, när den avser att avge ett 
yttrande i enlighet med bestämmelserna 
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när den avser att vidta åtgärder i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning, 
i lämpliga fall samråda med intressenter 
och ge dem möjlighet att inom rimlig tid 
komma med synpunkter på 
åtgärdsförslaget. Resultaten av 
samrådsförfarandet ska offentliggöras av 
myndigheten, utom då det gäller 
sekretessbelagd information.

i denna förordning, i lämpliga fall samråda 
med intressenter, bland annat 
intressegruppen och andra grupper som 
företräder konsumentintresset, och ge 
dem möjlighet att inom rimlig tid komma 
med synpunkter på förslaget till yttrande. 
Resultaten av samrådsförfarandet ska 
offentliggöras av myndigheten, utom då 
det gäller sekretessbelagd information.

Or. en

Motivering

Syftet är att spegla ändringarna i BERT:s befogenheter och uppgifter enligt artikel 3. Enligt 
förslaget ska BERT inte ha befogenheter att genomdriva åtgärder utan i första hand fungera 
som ett rådgivande organ som bara avger yttranden. Tanken med hänvisningen till grupper 
som företräder konsumentintresset är att se till att konsumentintresset beaktas på rätt sätt.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndighetens personal, däribland 
direktören, chefen för nätsäkerhet och 
tjänstemän som är tillfälligt utlånade av 
medlemsstaterna ska avge en 
åtagandeförklaring och en 
intresseförklaring med angivelse om 
eventuella direkta eller indirekta intressen 
som kan anses undergräva deras 
oberoende. Dessa förklaringar ska vara 
skriftliga.

Myndighetens personal, däribland den 
verkställande direktören och tjänstemän 
som är tillfälligt utlånade av 
medlemsstaterna ska avge en 
åtagandeförklaring och en 
intresseförklaring med angivelse om 
eventuella direkta eller indirekta intressen 
som kan anses undergräva deras 
oberoende. Dessa förklaringar ska vara 
skriftliga.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen syftar till att återspegla förslagen i artiklarna 3 och 24 om 
avskaffande av befattningen som chef för nätsäkerhet.
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 48 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska företrädas av sin 
direktör.

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen ligger i linje med den reviderade ledningsstrukturen och 
bestämmelsen i artikel 28.1 om att den verkställande styrelsen ska företräda BERT. 

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 49 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän 
i Europeiska gemenskaperna, 
anställningsvillkor för övriga anställda 
i Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren ska gälla för 
myndighetens personal, inbegripet 
direktören och chefen för nätsäkerhet.

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän 
i Europeiska gemenskaperna, 
anställningsvillkor för övriga anställda 
i Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren ska gälla för 
myndighetens personal, inbegripet den 
verkställande direktören, med undantag 
för experter som är utlånade av 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna syftar till att återspegla förslagen i artiklarna 3 och 24 om 
avskaffande av befattningen som chef för nätsäkerhet och den förändrade ledningen, dvs. 
avskaffandet av styrelsen och den förstärkta rollen för tillsynsnämnden.
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom två år efter driftsstarten och därefter 
vart femte år ska myndigheten utvärdera
resultaten av sitt arbete. Denna utvärdering 
ska innefatta de resultat som myndigheten 
har uppnått och dess arbetsmetoder, mot 
bakgrund av dess mål, uppdrag och 
uppgifter enligt denna förordning och 
i dess årliga verksamhetsplaner. 
I utvärderingen ska intressenternas, 
inbegripet konsumenternas, synpunkter 
beaktas, såväl på gemenskapsnivå som på 
nationell nivå. Rapporten och eventuella 
sammanhängande förslag ska överlämnas 
till Europaparlamentet och rådet samt till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Eftersom kommissionen inte ska kontrollera BERT är det lämpligare att låta BERT 
kontrollera sitt eget arbete. För att öka öppenheten ska den rapport som utarbetas av BERT 
också skickas till kommissionen.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
Övergångsbestämmelser

1. Myndigheten ska den 14 mars 2011 
överta ansvaret för all verksamhet som 
utförts av den europeiska byrån för nät-
och informationssäkerhet före detta 
datum och som omfattas av denna 



PE404.762v01-00 60/60 PA\718429SV.doc

SV

förordning.
2. Ägarintresset för eventuell lös egendom 
som innehas av den europeiska byrån för 
nät- och informationssäkerhet vid det 
datum som nämns i punkt 1 ovan ska 
överföras till myndigheten detta datum.

Or. en

Motivering

Bör utgå i överensstämmelse med de ändringar som föreslås i artikel 3 (Enisa ska inte bli en 
del av BERT).
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