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KORT BEGRUNDELSE

Oprettelsen af et velfungerende indre marked for telekommunikation har højeste politiske 
prioritet i EU. Med den første beretning af juni 2006 stillede Kommissionen ændringsforslag 
til regelsættet. Denne omfattende og grundige gennemgang afslørede en række problemer, 
som stadig ikke er løst.

For at lette løsningen af disse problemer foreslår Kommissionen, at en ny uafhængig 
myndighed oprettes, som skal arbejde tæt sammen med de nationale tilsynsmyndigheder. Den 
skal stå til ansvar for Europa-Parlamentet, omfatte et repræsentantskab af bestående af lederne 
af alle EU-medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder og erstatte De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG). Den skal særlig varetage følgende kerneopgaver: 

 den skal yde ekspertrådgivning til Kommissionen for at sikre bedre sammenhæng og 

konsekvens i anvendelsen af EU-reglerne

 tilsynsrolle på områderne markedsafgrænsning, -analyse og indførelse af afhjælpende 

foranstaltninger 

 afgrænse tværnationale markeder

 yde rådgivning om harmoniseringen af radiofrekvenser og træffe beslutninger om 

nummerforvaltning

 fungere som ekspertisecenter for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester på EU-

plan 

 sikre net- og informationssikkerhed (dvs. overtage Det Europæiske Agentur for Net-

og Informationssikkerheds (ENISA's) opgaver.

Kommissionens forslag afvises klart af Rådet. I det følgende foreslås en sammenslutning 
(netværk) af nationale tilsynsmyndigheder (på engelsk "Joint Body (Network) of National 
Regulatory Authorities") som alternativ model. Netværket er en sammenslutning af de 
nationale tilsynsmyndigheder uden status som selvstændig juridisk person, dvs. netværket er 
navnlig ikke forbundet med Fællesskabets direkte eller indirekte administration. Til forskel 
fra Kommissionens forslag ligger hovedvægten på at skabe en procedure til fælles 
beslutningstagning for de nationale tilsynsmyndigheder, som falder ind under national 
lovgivning. Netværket af nationale tilsynsmyndigheder vil hverken udgøre en myndighed på 
EF-plan eller besidde en EF-institutions beslutningskompetencer. Netværkets 
tilsynskompetencer skal udover i denne forordning være forankret og afgrænset i 
rammedirektivet.

Netværket bør på eget initiativ, eller – hvis regelsættet udtrykkeligt påbyder dette – træffe 
beslutning om udtalelser og fælles holdninger på det ansvarsområde, som rammedirektivet 
tildeler de nationale tilsynsmyndigheder. Fælles holdninger bør i den forbindelse være 
forpligtende i samme omfang som en henstilling fra Kommissionen, dvs. at der i videst muligt 
omfang skal tages hensyn til disse ved den pågældende beslutningstagning. Netværket bør 
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træffe beslutninger ved flertalsafgørelser, hvor de nationale tilsynsmyndigheder vil have én 
stemme hver. Netværket skal betros de samme hovedopgaver, som blev udarbejdet i 
Kommissionens forslag. Netværket vil være forpligtet til årligt at aflægge rapport til Europa-
Parlamentet.

For at sikre, at netværket af nationale tilsynsmyndigheder er uafhængigt af finansielle midler 
og udstyr fra medlemsstaterne, skal Fællesskabet kunne finansiere netværket. Netværket har 
ikke status som selvstændig juridisk person, således at enhver direkte tildeling af ressourcer 
udelukkes. Derfor skal Fællesskabet finansiere netværket "indirekte" ved først og fremmest at 
stille udstyr til rådighed i form af passende administrative ressourcer. Et passende organ uden 
status som selvstændig juridisk person vil blive oprettet til at administrere netværket i form af 
et sekretariat for netværket af nationale tilsynsmyndigheder (Office of the Network of 
National Regulatory Authorities). 

På grund af den store handlefrihed, som de nationale tilsynsmyndigheder besidder som følge 
af den procesorienterede tilsynsmetode, er der behov for et mindstemål af koordinering i 
proceduren for markedstilsyn. Opgaven at fjerne hindringer for markedsadgang på det indre 
marked nødvendiggør her en praktisk effektiv "bottom-up-tilsynsmetode", som 
informationsmæssigt effektivt beskriver de reelle adgangsproblemer og på denne basis 
koordinerer afhjælpende foranstaltninger med de nationale tilsynsmyndigheder. Eventuelle 
årsager til adgangshindringer på det indre marked kan mest effektivt imødegås af de nationale 
tilsynsmyndigheder på stedet, som så er forpligtet til at koordinere problemløsningerne inden 
for den foreslåede procedure for netværket af nationale tilsynsmyndigheder, som er forankret i 
EU-lovgivningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af Den 
Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af Netværket af 
Nationale Tilsynsmyndigheder for 
Markedet for Elektronisk Kommunikation
(Dette ændringsforslag finder anvendelse 
på hele teksten. Hvis ændringsforslaget 
vedtages, er tilsvarende ændringer i hele 
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teksten påkrævet).

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den hidtil anvendte erfarings- og 
informationsudveksling mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder har vist sig 
at være en velegnet tilgang til sikring af 
ensartet anvendelse af lovgivningen på det 
indre marked. Derfor har proceduren for 
fælles beslutningstagning i denne 
forordnings artikel 25 til formål at udvide 
samarbejdet mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder. Set i lyset af de 
mangfoldige problemstillinger, som de 
nationale tilsynsmyndigheder 
konfronteres med, og de ofte 
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forskelligartede markedsbetingelser i 
medlemsstaterne kan kun en løsning, som 
er baseret på udnyttelsen af decentralt 
forhåndenværende kompetencer, være 
egnet, passende og forenelig med 
subsidiaritetsprincippets bestemmelser. 

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Samtidig blev der påpeget en række 
problemer, herunder især spørgsmål 
vedrørende dets organisatoriske struktur, 
antallet af operationelle medarbejdere og 
sammensætningen af deres kompetencer 
samt logistiske vanskeligheder. ENISA's 
hovedfunktioner bør indgå som et centralt 
element i myndigheden, hvilket via en 
tydeligere definering af opgaverne skal 
sikre, at disse mål og opgaver opfyldes på 
en i alle henseender mere effektiv og 
fokuseret måde af en enkelt myndighed
med beføjelser i spørgsmål, der hører under 
EU-regelsættet for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, helt i 
tråd med principperne om bedre regulering.

(11) Samtidig blev der påpeget en række 
problemer, herunder især spørgsmål 
vedrørende dets organisatoriske struktur, 
antallet af operationelle medarbejdere og 
sammensætningen af deres kompetencer 
samt logistiske vanskeligheder. ENISA's 
hovedfunktioner bør indgå som et centralt 
element i det nye organ, hvilket via en 
tydeligere definering af opgaverne skal 
sikre, at disse mål og opgaver opfyldes på 
en i alle henseender mere effektiv og 
fokuseret måde af et enkelt organ med 
beføjelser i spørgsmål, der hører under EU-
regelsættet for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, helt i 
tråd med principperne om bedre regulering.

Or. de

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det gør det nødvendigt at oprette et (12) Det gør det nødvendigt at oprette et 



PA\718683DA.doc 7/37 PE404.779v01-00

DA

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

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

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Myndigheden bør oprettes inden for 
Fællesskabets eksisterende institutionelle 
struktur og kompetencefordeling. 

Or. de



PE404.779v01-00 8/37 PA\718683DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Myndigheden bør bistå 
Kommissionen i forbindelse med enhver 
udvidelse af fællesskabsforpligtelserne 
vedrørende nummerportabilitet. En sådan 
udvidelse kunne bl.a. vedrøre omfanget af 
den information, der skal medflyttes, eller 
typerne af net (dvs. fastnet eller mobilnet), 
mellem hvilke numre og information skal 
medflyttes. Ved ændring af denne 
forpligtelse bør der tages hensyn til 
priserne for brugerne og 
opkoblingsomkostningerne for 
virksomhederne samt erfaringerne i 
medlemsstaterne.

(19) Myndigheden bør bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
forbindelse med enhver udvidelse af 
fællesskabsforpligtelserne vedrørende 
nummerportabilitet. En sådan udvidelse 
kunne bl.a. vedrøre omfanget af den 
information, der skal medflyttes, eller 
typerne af net (dvs. fastnet eller mobilnet), 
mellem hvilke numre og information skal 
medflyttes. Ved ændring af denne 
forpligtelse bør der tages hensyn til 
priserne for brugerne og 
opkoblingsomkostningerne for 
virksomhederne samt erfaringerne i 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Myndigheden bør også kunne lade 
foretage undersøgelser, der er nødvendige 
for udførelsen af dens opgaver, men bør 
samtidig sikre, at de forbindelser, den har 
etableret med Kommissionen og 
medlemsstaterne, forhindrer 
dobbeltarbejde.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) Myndigheden bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt.

Or. de
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Myndigheden vil kun kunne fungere 
effektivt, hvis dens direktør udnævnes på 
grundlag af sine kvalifikationer og 
dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige evner samt relevant viden 
og erfaring om elektroniske 
kommunikationsnet, -tjenester og -
markeder, og vedkommende udfører sine 
opgaver i fuld uafhængighed og med den 
fornødne smidighed i tilrettelæggelsen af 
myndighedens interne forretningsgang.
Direktøren bør sikre, at myndighedens 
opgaver udføres effektivt og uafhængigt.

(34) Myndigheden vil kun kunne fungere 
effektivt, hvis dens direktør udnævnes på 
grundlag af sine kvalifikationer og 
dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige evner samt relevant viden 
og erfaring om elektroniske 
kommunikationsnet, -tjenester og -
markeder, og vedkommende udfører sine 
opgaver med den fornødne smidighed i 
tilrettelæggelsen af myndighedens interne 
forretningsgang. Direktøren bør sikre, at 
myndighedens opgaver udføres effektivt.

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt at sikre, at parter, 
der berøres af myndighedens 
beslutninger, har adgang til de 
nødvendige retsmidler. Der bør etableres 
en hensigtsmæssig klageadgang, således 
at myndighedens beslutninger kan 
påklages for et særligt klagenævn, hvis 
afgørelser igen kan indbringes for 
Domstolen.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Der bør sikres en gnidningsløs 
overgang for de igangværende aktiviteter 
hos ENISA, som hører under 
myndighedens kompetenceområde.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 15

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 i 
reguleringsanliggender;

Or. de



PE404.779v01-00 12/37 PA\718683DA.doc

DA

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – Litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) udveksle, videreformidle og indsamle 
information og gennemføre undersøgelser
på områder af relevans for dens virke 

(d) udveksle, videreformidle og indsamle 
information på områder af relevans for 
dens virke 

Or. de

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – Litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

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), foretager myndigheden 
en markedsanalyse i overensstemmelse 
med artikel 16, stk. 5, i samme direktiv og 
afgiver udtalelse herom til Kommissionen.
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Or. de

Ændringsforslag 19

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. de

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden arbejder sammen med de 
nationale tilsynsmyndigheder om 
spørgsmål vedrørende svig og misbrug af 
nummerressourcer inden for Fællesskabet, 
særlig i forbindelse med tjenester på tværs 
af landegrænserne. Den kan afgive 
udtalelse om, hvilke foranstaltninger der 
kan træffes på fællesskabsplan eller 
nationalt plan over for svig og misbrug og 
andre problemer for forbrugerne i relation 
til nummereringsforhold.

3. Myndigheden virker omkring spørgsmål 
vedrørende svig og misbrug af 
nummerressourcer inden for Fællesskabet, 
særlig i forbindelse med tjenester på tværs 
af landegrænserne. Den kan afgive 
udtalelse om, hvilke foranstaltninger der 
kan træffes på fællesskabsplan eller 
nationalt plan over for svig og misbrug og 
andre problemer for forbrugerne i relation 
til nummereringsforhold.

Or. de
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens organer Myndighedens organisation
Myndigheden omfatter: Netværket af Nationale 

Tilsynsmyndigheder vælger selv sin 
direktør, organiserer sit sekretariat, 
udarbejder et budget og vælger sit 
hjemsted.

(a) en bestyrelse
(b) et repræsentantskab
(c) en direktør
(d) en chef for netsikkerhed
(e) en stående gruppe af interessenter
(f) et klagenævn.

Or. de
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 25 – Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen Procedurer ved de nationale 
tilsynsmyndigheders fællesbeslutninger

Or. de

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder understøtter de 
nationale tilsynsmyndigheders indbyrdes 
informationsudveksling og bidrager til 
mere ensartet beslutningstagning. 
Netværket udgør den organisatoriske 
ramme for de nationale 
tilsynsmyndigheders fællesbeslutninger, 
det vedtager fælles holdninger og 
udtalelser og rådgiver Kommissionen og 
de nationale tilsynsmyndigheder i alle 
anliggender, som falder ind under de 
nationale tilsynsmyndigheders 
ansvarsområde.

Or. de

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vælger en formand og en 
næstformand blandt sine medlemmer. 

2. Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder vedtager fælles 
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Næstformanden erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv.
Formandens og næstformandens 
mandatperiode er to og et halvt år og kan 
fornyes. Formandens og næstformandens 
mandatperiode udløber under alle 
omstændigheder, når deres medlemskab 
af bestyrelsen ophører. 

holdninger, som fastlægger retningslinjer 
for de nationale tilsynsmyndigheders 
foranstaltninger. Udtalelser er de 
opfattelser, som Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder har vedtaget i 
forbindelse med bestemte procedurer.

Or. de

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Myndighedens direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to 
gange om året. Bestyrelsen mødes 
desuden på initiativ af formanden eller på 
anmodning af Kommissionen eller af 
mindst en tredjedel af 
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan 
indbyde personer med potentielt relevante 
synspunkter til at overvære 
bestyrelsesmøderne som observatør. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
myndigheden. 

3. Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder kan, hvis regelsættet 
påbyder det eller på eget initiativ, i 
samarbejde med Kommissionen vedtage 
fælles holdninger eller udtalelser til alle 
forhold, som falder ind under de 
nationale tilsynsmyndigheders 
ansvarsområde ifølge regelsættet. 
Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder skal særlig fremme 
ensartet anvendelse af fællesskabsretten 
inden for sit ansvarsområde ved hjælp af 
fælles holdninger, som er i 
overensstemmelse med fællesskabsrettens 
bestemmelser og særlig med regelsættet. 
Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder tager i denne 
forbindelse hensyn til de særlige nationale 
forhold. Hvis en national 
tilsynsmyndighed i et enkelttilfælde 
afviger fra fælles holdninger, er den 
forpligtet til at begrunde denne afvigelse 
over for Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder. 

Or. de
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Ændringsforslag 27

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. Hver national tilsynsmyndighed har én 
stemme ved beslutninger, ifølge 
definitionen i artikel 25, stk. 3, i 
Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert medlem har én stemme. De 
nærmere afstemningsregler, særlig 
reglerne for, hvornår et medlem kan 
handle på vegne af et andet medlem, samt 
i givet fald også reglerne for, hvornår 
bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
fastsættes i forretningsordenen.

5. Hvis regelsættet påbyder ensartet 
beslutningstagning hos de nationale 
tilsynsmyndigheder, gælder forskrifterne i 
denne artikels stk. 6 og 7. Hvis det er 
påbudt Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder at afgive udtalelse 
uden reference til stk. 6 eller 7, gælder 
proceduren ifølge stk. 6.

Or. de

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis regelsættet ved henvisning til 
dette stykke påbyder fælles 
beslutningstagning for de nationale 
tilsynsmyndigheder, er simpelt flertal 
påkrævet ved en beslutning i Netværket af 
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Nationale Tilsynsmyndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Hvis regelsættet ved henvisning til 
dette stykke påbyder fælles 
beslutningstagning for de nationale 
tilsynsmyndigheder, er enstemmighed 
påkrævet ved en beslutning i Netværket af 
Nationale Tilsynsmyndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Ved offentliggørelse af de begrundede 
beslutninger fra Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder skal lovgivningen om 
fortrolig behandling af 
forretningsoplysninger, som gælder for de 
nationale tilsynsmyndigheder, overholdes. 

Or. de
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. De nationale tilsynsmyndigheder 
fastlægger i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 6 et procesreglement, 
som fastsætter de nærmere regler for 
beslutningstagning og samarbejde i 
Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder. Beslutninger ifølge 
definitionen i stk. 5 er kun gyldige, hvis de 
træffes i overensstemmelse med dette 
procesreglement. Procesreglementet skal 
også indeholde regler for samarbejde med 
Kommissionen.

Or. de

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26
Bestyrelsens opgaver

udgår

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter 
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 2.
2. Bestyrelsen udnævner efter samråd 
med direktøren en chef for netsikkerhed i 
overensstemmelse med artikel 31, stk. 2.
3. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 27, stk. 1.
4. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 33, stk. 1.
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5. Senest den 30. september hvert år 
vedtager bestyrelsen efter samråd med 
Kommissionen og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, 
myndighedens arbejdsprogram for det 
følgende år og fremsender det til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure.
6. Bestyrelsen udøver sine budgetmæssige 
beføjelser i overensstemmelse med artikel 
36, 37 og 38.
7. Efter samråd med Kommissionen 
træffer bestyrelsen beslutning om, 
hvorvidt den skal acceptere 
testamentariske gaver, donationer eller 
tilskud fra andre fællesskabskilder.
8. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren og chefen for 
netsikkerhed.
9. Bestyrelsen fastlægger om nødvendigt 
myndighedens personalepolitik i henhold 
til artikel 49, stk. 2.
10. Bestyrelsen vedtager de særlige 
bestemmelser om aktindsigt i 
myndighedens dokumenter i 
overensstemmelse med artikel 47.
11. Bestyrelsen vedtager årsrapporten om 
myndighedens virksomhed og fremsender 
den senest den 15. juni til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Revisionsretten. Rapporten 
omfatter som foreskrevet i artikel 28, stk. 
4, en af repræsentantskabet godkendt 
særlig afdeling om myndighedens 
reguleringsvirksomhed det pågældende 
år.
12. Udvalget fastsætter sin egen 
forretningsorden.
13. Bestyrelsen afgiver udtalelse til 
Kommissionen om de 
administrationsgebyrer, myndigheden kan 
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opkræve af virksomheder i forbindelse 
med udførelsen af de i artikel 16 
omhandlede opgaver.

Or. de

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27
Repræsentantskabet

udgår

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.
2. Direktøren er formand for 
repræsentantskabet.
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.
4. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med simpelt flertal blandt medlemmerne.
Hvert medlem eller suppleant bortset fra 
direktøren og Kommissionens 
repræsentant har én stemme.
5. Udvalget fastsætter sin egen 
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forretningsorden.
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.
7. Bestyrelsens sekretariatsfunktioner 
varetages af myndigheden.

Or. de

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28
Repræsentantskabets opgaver

udgår

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.
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 
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 
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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. de

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29
Direktøren

udgår

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.
2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen 
efter samråd med repræsentantskabet på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring af relevans for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester fra en liste med mindst to 
ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen. Før udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres 
til at fremkomme med en udtalelse til 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.
3. Direktørens embedsperiode er fem år. 
Inden for de sidste ni måneder af denne 
periode foretager Kommissionen en 
evaluering. Ved evalueringen vurderer 



PE404.779v01-00 24/37 PA\718683DA.doc

DA

Kommissionen især følgende:
(a) direktørens 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. 
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.
5. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.
6. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode direktøren om at aflægge 
beretning om udførelsen af hans opgaver 
og pligter.

Or. de
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30
Direktørens opgaver

udgår

1. Direktøren repræsenterer myndigheden 
og er ansvarlig for dens ledelse.
2. Direktøren forbereder bestyrelsens 
møder. Han deltager uden stemmeret i 
bestyrelsens møder.
3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 4-23 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.
4. Hvert år udarbejder direktøren et 
udkast til myndighedens arbejdsprogram 
for det følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år. Direktøren 
forelægger inden den 1. september 
arbejdsprogrammet for bestyrelsen til 
vedtagelse.
5. Direktøren er under bestyrelsens 
administrative kontrol ansvarlig for 
gennemførelsen af myndighedens årlige 
arbejdsprogram, i givet fald efter 
vejledning fra repræsentantskabet og 
chefen for netsikkerhed.
6. Direktøren iværksætter de nødvendige 
foranstaltninger, især fastsættelse af 
interne administrative instrukser og 
offentliggørelse af meddelelser, for at 
sikre, at myndigheden fungerer i 
overensstemmelse med denne forordning.
7. Direktøren udarbejder overslag over 
myndighedens indtægter og udgifter i 
henhold til artikel 37 og gennemfører 
myndighedens budget i henhold til artikel 
38.
8. Hvert år udarbejder direktøren udkastet 
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til årsrapport om myndighedens 
aktiviteter med en særskilt afdeling om 
myndighedens reguleringsvirksomhed og 
en afdeling om finansielle og 
administrative anliggender.
9. Direktøren udøver de i artikel 49, stk. 3, 
nævnte beføjelser over for myndighedens 
personale.

Or. de

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31
Chefen for netsikkerhed

udgår

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 
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kun såfremt det kan begrundes med 
myndighedens opgaver og behov.

Or. de

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32
Den Stående Gruppe af Interessenter

udgår

1. Chefen for netsikkerhed nedsætter en 
stående gruppe af interessenter bestående 
af eksperter, der repræsenterer de 
relevante interesserede parter fra bl.a. 
informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper og akademiske 
eksperter i net- og informationssikkerhed. 
Chefen for netsikkerhed fastsætter i 
samråd med direktøren procedurerne for 
bl.a. antallet medlemmer i den stående 
gruppe, dens sammensætning og dens 
virke.
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.
3. Repræsentanter for Kommissionen kan 
overvære den stående gruppes møder og 
deltage i dens arbejde. 
4. Den stående gruppe kan rådgive chefen 
for netsikkerhed vedrørende udførelsen af 
hans opgaver i medfør af denne 
forordning, udarbejdelsen af de relevante 
dele af myndighedens arbejdsprogram 
samt sikring af kommunikation med 
interesserede parter om alle spørgsmål i 
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relation til arbejdsprogrammet.

Or. de

Ændringsforslag 40

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 
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.
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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.

Or. de

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
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Klager
1. Klagenævnet træffer afgørelse om 
klager over de af myndigheden trufne 
beslutninger eller foranstaltninger på de 
områder, som er omfattet af artikel 8, stk. 
1.
2. Klagenævnets afgørelser træffes med 
kvalificeret flertal på mindst fire ud 
nævnets seks medlemmer. Klagenævnet 
træder sammen efter behov.
3. En klage indgivet i henhold til stk. 1 
har ikke opsættende virkning. 
Klagenævnet kan dog, hvis det finder det 
berettiget, udskyde anvendelsen af den 
påklagede beslutning.
4. Klagen tillige med begrundelsen 
indgives skriftligt til myndigheden inden 
to måneder efter, at beslutningen eller 
foranstaltningen er meddelt den 
pågældende virksomhed, eller, hvis dette 
ikke er sket, inden to måneder efter den 
dato, hvor myndigheden har offentliggjort 
sin foranstaltning eller beslutning. 
Klagenævnet træffer afgørelse i 
klagesagen senest to måneder efter 
klagens indgivelse.
5. Hvis klagen kan antages til behandling,
undersøger klagenævnet, om den er 
velbegrundet. Klagenævnet opfordrer i det 
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.
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7. Klagenævnet vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. de

Ændringsforslag 42

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 
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. de



PE404.779v01-00 32/37 PA\718683DA.doc

DA

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen afgiver udtalelse om 
myndighedens endelige regnskab.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40
Forholdsregler mod svig

udgår

1. Med henblik på bekæmpelse af svig, 
bestikkelse og andre ulovlige handlinger 
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finder bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om 
undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF)34, ubegrænset anvendelse 
på myndigheden.
2. Myndigheden tiltræder den 
interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for 
Den Europæiske Union og Kommissionen 
for De Europæiske Fællesskaber om de 
interne undersøgelser, der foretages af 
Det europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF)35, og vedtager omgående 
de nødvendige bestemmelser, som gælder 
for alle myndighedens ansatte.
3. Det fastsættes udtrykkeligt i 
finansieringsafgørelserne og de dertil 
knyttede gennemførelsesaftaler og -
instrumenter, at Revisionsretten og OLAF 
om nødvendigt kan foretage kontrol på 
stedet hos modtagerne af midler udbetalt 
af myndigheden og hos det personale, der 
er ansvarligt for tildelingen af disse 
midler.

Or. de

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet kan efter 
indstilling fra direktøren tillade 
interesserede parter at følge 
gennemførelsen af nogle af 
myndighedens aktiviteter.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48
Retlig status

udgår

1. Myndigheden er et fællesskabsorgan 
med status som juridisk person.
2. Myndigheden har i hver medlemsstat 
den videstgående rets- og handleevne, 
som vedkommende stats lovgivning 
tillægger juridiske personer. Den kan i 
særdeleshed erhverve og afhænde fast 
ejendom og løsøre og optræde som part i 
retssager.
3. Myndigheden repræsenteres af 
direktøren.
4. Myndighedens hjemsted er beliggende i 
[…]. Den placeres i Kommissionens 
lokaler, indtil dens egne lokaler kan 
benyttes.

Or. de
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49
Personale

udgår

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.
2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med 
Kommissionen de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i 
overensstemmelse med de i artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber fastsatte 
ordninger.
3. Myndigheden udøver over for 
personalet de beføjelser, som er 
overdraget ansættelsesmyndigheden i 
henhold til vedtægten for tjenestemænd i 
De Europæiske Fællesskaber og den 
myndighed, der i henhold til 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i De Europæiske Fællesskaber har 
kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter.
4. Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, 
der gør det muligt at ansætte nationale 
eksperter, som medlemsstaterne udsender 
til myndigheden.

Or. de
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50
Privilegier og immuniteter

udgår

Protokollen vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers privilegier og immuniteter 
gælder for myndigheden. 

Or. de

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51
Myndighedens ansvar

udgår

1. Hvad angår ansvar uden for 
kontraktforhold, erstatter myndigheden i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, skader 
forvoldt af myndigheden eller af dens 
ansatte som led i udøvelsen af deres 
hverv. De Europæiske Fællesskabers 
Domstol har kompetence til at afgøre 
enhver tvist vedrørende erstatning for 
sådanne skader.
2. De ansattes personlige økonomiske og 
disciplinære ansvar over for myndigheden 
bestemmes efter de for myndighedens 
ansatte gældende relevante regler.

Or. de
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54a
Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder aflægger årligt 
rapport om sin virksomhed til Europa-
Parlamentet.

Or. de
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