
PA\718683SV.doc PE404.779v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2007/0249(COD)

11.4.2008

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation
(KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Föredragande: Bernhard Rapkay



PE404.779v01-00 2/36 PA\718683SV.doc

SV

PA_Legam



PA\718683SV.doc 3/36 PE404.779v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Inrättandet av en fungerande inre marknad för telekommunikation har högsta politiska 
prioritet inom EU. Den första rapporten från kommissionen, i juni 2006, innehåller förslag till 
ändringar av regelverket. I denna utförliga och omfattande översyn belystes ett antal viktiga 
problem som kvarstår att lösa.

För att bidra till att dessa hinder övervinns föreslår kommissionen en ny oberoende myndighet 
som ska ha ett nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen.
Den nya myndigheten, som ska vara ansvarig inför Europaparlamentet, kommer att ha en 
tillsynsnämnd som består av cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna i alla EU:s 
medlemsstater och kommer att ersätta Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG).
Den ska framför allt utföra följande centrala uppgifter:

 Ge sakkunnig rådgivning till kommissionen, för att garantera att EU-reglerna tillämpas mer 
konsekvent.

 Tillsynsverksamhet avseende marknadsdefinition, marknadsanalys och genomförande av 
stödåtgärder.

 Definition av nationsövergripande marknader.

 Rådgivning om harmonisering av radiofrekvenser och beslutsrätt i fråga om 
nummerförvaltning.

 Fungera som ett expertcentrum för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på EU-nivå.

 Garantera nät- och informationssäkerhet (dvs. myndigheten tar över uppgifterna från den 
nuvarande Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, Enisa).

Detta kommissionsförslag möter i rådet en tydligt avvisande hållning. I det följande föreslås 
en alternativ modell med en förening (ett nätverk) mellan nationella tillsynsmyndigheter (i 
den engelska språkversionen ”Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities”.
Nätverket är en sammanslutning mellan de nationella tillsynsmyndigheterna utan egen status 
som juridisk person, dvs. nätverket är framför allt inte del av den indirekta eller direkta 
gemenskapsadministrationen. I motsats till kommissionens förslag ligger tyngdpunkten på att 
inrätta ett förfarande för gemensamt beslutsfattande för de under nationell rätt lydande 
nationella tillsynsmyndigheterna. Genom nätverket mellan nationella tillsynsmyndigheter 
skulle varken en myndighet på EU-nivå bli inrättad eller beslutsbefogenheter från 
EU-institutioner delegeras. Nätverkets regleringsbefogenheter måste, utöver i denna 
förordning, förankras och fastställas i ramdirektivet.

Nätverket bör på eget initiativ, eller – när detta uttryckligen föreskrivits i direktivtexten – fatta 
beslut om yttranden och gemensamma ståndpunkter inom det behörighetsområde, som getts 
de nationella tillsynsmyndigheterna genom ramdirektivet. Gemensamma ståndpunkter bör 
vara lika bindande för de nationella tillsynsmyndigheterna som en rekommendation från 
kommissionen, dvs. man ska vid respektive beslutsfattande ta hänsyn till dem så långt som 
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möjligt. Nätverkets beslut bör fattas genom majoritetsbeslut, varvid varje nationell 
tillsynsmyndighet borde få en röst. Nätverket ska anförtros samma huvuduppgifter som de 
som tas upp i kommissionsförslaget. Nätverket bör ha en årlig rapporteringsplikt inför 
Europaparlamentet.

För att garantera att nätverket av nationella tillsynsmyndigheter är oberoende av 
medlemsstaternas finansiella medel och bidrag in natura måste en finansiering genom 
gemenskapen möjliggöras. Nätverket har ingen status som juridisk person, så varje direkt 
tilldelning av medel är omöjlig. Därför måste en ”indirekt” finansiering ske, framför allt 
genom tillhandahållande av medel in natura i form av lämpliga förvaltningsresurser genom 
gemenskapen. Ett lämpligt förvaltningsorgan utan status som juridisk person skulle inrättas i 
form av ett sekretariat för nätverket mellan nationella tillsynsmyndigheter (Office of the 
Network of National Regulatory Authorities).

På grund av de nationella tillsynsmyndigheternas breda tolkningsutrymme som är kopplat till 
den förfarandeinriktade lagstiftningsmetoden behövs en minsta grad av samordning i 
regleringsförfaranden för marknaden. Uppgiften för den inre marknaden att avskaffa 
tillträdeshinder gör det här nödvändigt med en i praktiken effektiv ”bottom-up-
lagstiftningsmetod”, som effektivt uppfattar de verkliga tillträdesproblemen 
informationsmässigt och utifrån detta samordnar stödåtgärder mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Eventuella orsaker till hinder till den inre marknaden bemöts 
effektivast av de nationella tillsynsmyndigheterna på plats, som då är skyldiga att samordna 
lösningen på problemet inom ramen för det föreslagna gemenskapsrättsligt förankrade 
nätverket mellan nationella tillsynsmyndigheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av en europeisk myndighet
för marknaden för elektronisk 
kommunikation

Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av nätverket mellan 
nationella tillsynsmyndigheter för 
marknaden för elektronisk kommunikation 

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Den metod för informations- och 
erfarenhetsutbyte mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna som hittills använts 
för att garantera enhetlig rättstillämpning 
på den inre marknaden har visat sig 
fungera. I enlighet därmed eftersträvas 
målet att de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
närmare, genom de i artikel 25 i denna 
förordning angivna förfarandena för 
gemensamt beslutsfattande. Med tanke på 
de många olika slags problem som de 
nationella tillsynsmyndigheterna stöter på 
och de ofta olika marknadsförhållandena 
i medlemsstaterna kan endast en lösning 
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som grundar sig på användning av 
decentraliserade behörigheter vara 
lämplig, rimlig och förenlig med målen 
enligt subsidiaritetsprincipen.

Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Samtidigt har man funnit många 
problem, i synnerhet frågor som rör dess 
organisatoriska struktur, 
kompetensblandningen och antalet 
personal och logistiska svårigheter. Enisas 
huvuduppgifter bör utvecklas så att de blir 
ett kärnelement i myndigheten, vilket 
genom en tydligare kartläggning av 
uppgifterna bör vara en garanti för att dessa 
mål och uppgifter kan fullföljas på ett mer 
effektivt, fokuserat och kostnadseffektivt 
sätt, i enlighet med principerna för bättre 
reglering, av en enda myndighet med 
behörighet inom de områden som faller 
under EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

(11) Samtidigt har man funnit många 
problem, i synnerhet frågor som rör dess 
organisatoriska struktur, 
kompetensblandningen och antalet 
personal och logistiska svårigheter. Enisas 
huvuduppgifter bör utvecklas så att de blir 
ett kärnelement i det nya organet, vilket 
genom en tydligare kartläggning av 
uppgifterna bör vara en garanti för att dessa 
mål och uppgifter kan fullföljas på ett mer 
effektivt, fokuserat och kostnadseffektivt 
sätt, i enlighet med principerna för bättre 
reglering, av ett enda organ med 
behörighet inom de områden som faller 
under EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta gör att det finns behov av ett 
nytt gemenskapsorgan, en europeisk 
myndighet för marknaden för elektronisk 

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

marknaden för elektronisk kommunikation 
(nedan kallat ”nätverket”). Nätverket
skulle bidra effektivt till fullföljandet av 
den inre marknaden genom sitt stöd till 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Det skulle fungera 
som en referens och skapa förtroende 
genom sin opartiskhet, kvaliteten på de råd 
det ger och den information det sprider, 
öppenheten hos sina förfaranden och 
arbetssätt och sin skicklighet vid utförandet 
av sina uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Myndigheten bör inrättas med 
gemenskapens befintliga institutionella 
struktur och maktbalans.

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Myndigheten bör hjälpa 
kommissionen när det gäller eventuell 

Myndigheten bör hjälpa kommissionen och 
medlemsstaterna när det gäller eventuell 
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utvidgning av gemenskapens skyldigheter 
för nummerportabilitet. En sådan 
utvidgning skulle särskilt kunna beröra 
omfattningen av den information som ska 
flyttas eller mellan vilka slags nät (mobila 
eller fasta) som nummer och information 
ska flyttas. Ändringar i denna skyldighet 
bör hänsyn tas till priserna för användarna 
och omkopplingskostnaderna för företagen 
samt medlemsstaternas erfarenheter.

utvidgning av gemenskapens skyldigheter 
för nummerportabilitet. En sådan 
utvidgning skulle särskilt kunna beröra 
omfattningen av den information som ska 
flyttas eller mellan vilka slags nät (mobila 
eller fasta) som nummer och information 
ska flyttas. Ändringar i denna skyldighet 
bör hänsyn tas till priserna för användarna 
och omkopplingskostnaderna för företagen 
samt medlemsstaternas erfarenheter.

Or. de

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Myndigheten bör också kunna utföra 
de studier som behövs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter, och 
samtidigt se till att kontakterna med 
kommissionen och medlemsstaterna 
förhindrar att arbete utförs dubbelt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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kommunikation. Särskilt bör full hänsyn 
tas till den speciella roll och det 
oberoende som nationella 
tillsynsmyndigheter har.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) Myndigheten bör ha den behörighet 
som krävs för att utföra sina 
tillsynsuppdrag på ett effektivt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att myndigheten ska fungera väl är 
det nödvändigt att dess direktör utses på 
grundval av sina meriter och 
dokumenterade förvaltnings- och 
ledningskunskaper, samt kompetens och 
erfarenhet som är relevant för nät, tjänster 
och marknader för elektronisk 
kommunikation och att han/hon utför sina 
uppgifter med fullständigt oberoende och 
flexibilitet när det gäller att organisera 

(34) För att myndigheten ska fungera väl är 
det nödvändigt att dess direktör utses på 
grundval av sina meriter och 
dokumenterade förvaltnings- och 
ledningskunskaper, samt kompetens och 
erfarenhet som är relevant för nät, tjänster 
och marknader för elektronisk 
kommunikation och att han/hon utför sina 
uppgifter med flexibilitet när det gäller att 
organisera myndighetens interna drift.
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myndighetens interna drift. Direktören bör 
se till att myndighetens uppgifter utförs på 
ett effektivt och oberoende sätt.

Direktören bör se till att myndighetens 
uppgifter utförs på ett effektivt sätt. 

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det är nödvändigt att de parter som 
berörs av myndighetens beslut kan få dem 
prövade. En lämplig mekanism för 
överklaganden bör inrättas så att 
myndighetens beslut kan överklagas till 
en särskild överklagandenämnd, vars 
beslut i sin tur kan prövas i Europeiska 
gemenskapernas domstol.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Det måste ske en smidig övergång av 
de delar av Enisas pågående verksamhet 
som faller inom myndighetens område.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska utföra sina uppgifter i 
samarbete med de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen i 
ett europeiskt system för tillsyn av 
elektronisk kommunikation.

3. Myndigheten ska utföra sina uppgifter i 
samarbete med kommissionen i ett 
europeiskt system för tillsyn av elektronisk 
kommunikation.

Or. de

Ändringsförslag 15

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 i 
tillsynsfrågor.

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbyta, sprida och samla information 
och utföra studier inom områden som rör 
dess verksamhet.

(d) Utbyta, sprida och samla information 
inom områden som rör dess verksamhet.

Or. de



PE404.779v01-00 12/36 PA\718683SV.doc

SV

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 18

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) ska myndigheten utföra en 
marknadsanalys i enlighet med artikel 16.5 
i ovannämnda direktiv och avge ett 
yttrande till kommissionen om detta.

Or. de

Ändringsförslag 19

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 

utgår
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artikel 42 i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska samarbeta med de 
nationella tillsynsmyndigheterna i frågor 
som rör bedrägeri eller missbruk av 
nummerresurser i gemenskapen, i 
synnerhet när det gäller 
gränsöverskridande tjänster. Den kan avge 
ett yttrande om åtgärder som kan vidtas på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå för att 
avhjälpa bedrägeri och missbruk och andra 
konsumentfrågor som rör numrering.

3. Myndigheten ska samarbeta i frågor som 
rör bedrägeri eller missbruk av 
nummerresurser i gemenskapen, i 
synnerhet när det gäller 
gränsöverskridande tjänster. Den kan avge 
ett yttrande om åtgärder som kan vidtas på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå för att 
avhjälpa bedrägeri och missbruk och andra 
konsumentfrågor som rör numrering.

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndighetens olika organ Myndighetens organisation

Myndigheten ska bestå av Nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter ska utnämna sin 
direktör, organisera sitt sekretariat, 
utarbeta sin budget och besluta om sitt 
säte.

(a) en styrelse
(b) en tillsynsnämnd
(c) en direktör
(d) en chef för nätsäkerhet
(e) en ständig intressegrupp
(f) en överklagandenämnd

Or. de

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelse Förfarande då de nationella 
tillsynsmyndigheterna fattar 
gemensamma beslut

Or. de
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
högsta nivån på kompetens och 
oberoende, och breda relevanta 
sakkunskaper. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

1. Syftet med nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter är informationsutbyte 
och att de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska kunna fatta 
enhetliga beslut. Nätverket utgör den 
organisatoriska ramen för de nationella 
tillsynsmyndigheternas gemensamma 
beslutsfattande; det ska fatta beslut om 
gemensamma ståndpunkter och yttranden 
och rådge kommissionen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna i alla 
frågor som hör till de nationella 
tillsynsmyndigheternas 
behörighetsområde.

Or. de

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Gemensamma ståndpunkter är beslut 
fattade av nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter, i vilka föreskrivs 
riktlinjer för de nationella 
tillsynsmyndigheternas tillsynsåtgärder. 
Yttranden är de uppfattningar som 
nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter fattat beslut om inom 
ramen för vissa förfaranden.

Or. de
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter kan, när det 
föreskrivs i regelverket eller på eget 
initiativ, i samarbete med kommissionen, 
fatta beslut om gemensamma 
ståndpunkter och yttranden i alla frågor, 
som hör till de nationella 
tillsynsmyndigheternas 
behörighetsområde i enlighet med 
regelverket. Nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter ska särskilt främja 
den enhetliga tillämpningen av 
gemenskapsrätten inom sitt 
behörighetsområde genom gemensamma 
ståndpunkter, som är förenliga med 
målen i gemenskapsrätten och framför 
allt i regelverket. Nätverket mellan 
nationella tillsynsmyndigheter ska ta 
hänsyn till de nationella särdragen. Om 
en nationell tillsynsmyndighet i ett enskilt 
fall avviker från en gemensam ståndpunkt 
är denna skyldig att motivera denna 
avvikelse för nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. När nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter fattar beslut i den 
mening som avses i artikel 25.3 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet ha en röst.
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Or. de

Ändringsförslag 28

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 
handla på en annan ledamots vägnar 
samt, vid behov, regler om beslutförhet.

5. När regelverket föreskriver att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska fatta 
enhetliga beslut ska bestämmelserna i 
punkterna 6 och 7 i denna artikel gälla. 
Om yttranden från nätverket mellan 
nationella tillsynsmyndigheter föreskrivs 
utan att det hänvisas till punkterna 6 eller 
7, ska förfarandet enligt punkt 6 gälla.

Or. de

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När regelverket föreskriver att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska fatta 
enhetliga beslut med hänvisning till 
denna punkt, behövs för ett beslut från 
nätverket mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna enkel majoritet av 
rösterna.

Or. de
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. När regelverket föreskriver att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska fatta 
enhetliga beslut med hänvisning till 
denna punkt, behövs för ett beslut från 
nätverket mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna enhällighet.

Or. de

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. De motiverade besluten från nätverket 
mellan nationella tillsynsmyndigheter ska 
offentliggöras med beaktande av de för 
nationella tillsynsmyndigheter gällande 
föreskrifterna för sekretessbelagda 
affärshemligheter.

Or. de

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5d. De nationella tillsynsmyndigheterna 
fastställer i förfarandet enligt punkt 6 
sina förfaranderegler, i vilka detaljerna 
för beslutsfattande samt samarbetet i 
nätverket mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska regleras. Beslut 
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i den mening som avses i punkt 5 är 
endast verksamma om de fattats i enlighet 
med dessa förfaranderegler. I 
förfarandereglerna ska även 
bestämmelser för samarbetet med 
kommissionen anges.

Or. de

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Styrelsens uppgifter

1. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör i 
enlighet med artikel 29.2.
2. Styrelsen ska, efter samråd med 
direktören, utse en chef för nätsäkerheten 
i enlighet med artikel 31.2.
3. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 27.1.
4. Styrelsen ska utse 
överklagandenämndens ledamöter i 
enlighet med artikel 33.1.
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.
6. Styrelsen ska utöva sina 
budgetbefogenheter i enlighet med 
artiklarna 36 till 38.
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7. Styrelsen ska, efter godkännande från 
kommissionen, besluta om mottagande av 
legat, gåvor eller bidrag från andra källor 
i gemenskapen.
8. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören och chefen 
för nätsäkerhet.
9. Styrelsen ska vid behov utarbeta 
myndighetens personalpolitik i enlighet 
med artikel 49.2.
10. Styrelsen ska anta särskilda 
bestämmelser om tillgång till 
myndighetens handlingar i enlighet med 
artikel 47.
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.
12. Styrelsen ska anta sin arbetsordning.
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.

Or. de

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Tillsynsnämnd
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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.
2. Direktören ska vara tillsynsnämndens 
ordförande.
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.
4. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
enkel majoritet bland ledamöterna. Varje 
ledamot eller suppleant annan än 
direktören och kommissionens 
företrädare ska ha en röst.
5. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning.
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.
7. Tillsynsnämndens sekretariat ska 
tillhandahållas av myndigheten.

Or. de
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Tillsynsnämndens 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.
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.
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. de

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
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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.
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.
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
(a) direktörens arbetsinsats,
(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 
myndighetens uppgifter och behov, 
förlänga direktörens 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 
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utskottsledamöterna. Om mandatperioden 
inte förlängs ska 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.
6. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana direktören att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Direktörens uppgifter

1. Direktören ska företräda och leda 
myndigheten.
2. Direktören ska förbereda styrelsens 
arbete. Direktören ska utan rösträtt delta i 
styrelsens arbete.
3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 4 till 23.
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.
Direktören ska lägga fram 
verksamhetsplanen för antagande av 
styrelsen senast den 1 september.
5. Direktören ska ha ansvaret för att 
genomföra myndighetens årliga 
verksamhetsplan under vägledning av 
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tillsynsnämnden och chefen för 
nätsäkerhet efter behov och under 
styrelsens administrativa kontroll.
6. Direktören ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att myndigheten 
fungerar i enlighet med denna 
förordning, vilket i synnerhet omfattar 
antagande av interna administrativa 
instruktioner och publicering av 
meddelanden.
7. Direktören ska göra en beräkning av 
myndighetens inkomster och utgifter 
enligt artikel 37 och genomföra 
myndighetens budget enligt artikel 38.
8. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till årsrapport med ett avsnitt om 
myndighetens tillsynsverksamhet och ett 
avsnitt om ekonomiska och administrativa 
frågor.
9. När det gäller myndighetens personal 
ska direktören utöva de befogenheter som 
föreskrivs i artikel 49.3.

Or. de

Ändringsförslag 38

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 
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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 i 
de fall det kan rättfärdigas av 
myndighetens uppgifter och behov.

Or. de

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Ständig intressegrupp

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

Or. de

Ändringsförslag 40

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 
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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 
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 
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ersättare bland de tillgängliga 
suppleanterna.

Or. de

Ändringsförslag 41

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 
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behov inbjuda parterna i 
överklagandeförfarandet att inom 
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. de

Ändringsförslag 42

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 i 
enlighet med artikel 232 i fördraget.
3. Myndigheten ska vidta nödvändiga 
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åtgärder för att rätta sig efter 
förstainstansrättens eller domstolens dom.

Or. de

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska avge ett yttrande om 
myndighetens slutliga redovisningar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska utarbeta myndighetens 
finansiella bestämmelser efter samråd med 
kommissionen. Dessa bestämmelser får 
avvika från kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2343/2002 om de 
särskilda behoven för driften av 
myndigheten kräver det och bara om 
kommissionen samtycker i förväg.

Nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter ska utarbeta 
myndighetens finansiella bestämmelser 
efter samråd med kommissionen. Dessa 
bestämmelser får avvika från 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2343/2002 om de särskilda behoven för 
driften av myndigheten kräver det och bara 
om kommissionen samtycker i förväg.

Or. de



PE404.779v01-00 32/36 PA\718683SV.doc

SV

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Bedrägeribekämpning

1. För bekämpning av bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet 
ska bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/1999 av den 
25 maj 1999 om utredningar som utförs 
av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF) gälla för 
myndigheten utan inskränkning.
2. Byrån ska ansluta sig till det 
interinstitutionella avtalet av den 
25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
gemenskapernas kommission om interna 
utredningar som utförs av Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) 
och ska omedelbart anta lämpliga 
bestämmelser för all personal vid 
myndigheten.
3. Finansieringsbeslut samt de avtal och 
genomförandeinstrument som blir en 
följd av dessa beslut ska innehålla en 
uttrycklig bestämmelse om att 
revisionsrätten och OLAF vid behov får 
genomföra kontroller på platsen hos 
mottagarna av utbetalningar från 
myndigheten, samt hos de anställda som 
ansvarar för att fördela dessa 
utbetalningar.

Or. de
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden får, på direktörens 
förslag, ge andra berörda parter tillstånd 
att observera delar av myndighetens 
verksamhet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48 utgår
Rättslig status

1. Myndigheten ska vara ett 
gemenskapsorgan med status som juridisk 
person.
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2. Myndigheten ska i varje medlemsstat 
ha den mest vittgående rättskapacitet som 
tillerkänns juridiska personer enligt den 
nationella lagstiftningen. Den får i 
synnerhet förvärva och avyttra lös och 
fast egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter.
3. Myndigheten ska företrädas av sin 
direktör.
4. Myndighetens säte ska ligga i […]. Den 
ska inhysas i kommissionens lokaler tills 
de egna lokalerna är färdiga.

Or. de

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Personal

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.
2. Styrelsen ska i samförstånd med 
kommissionen och i enlighet med 
artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 
anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter.
3. Myndigheten ska gentemot sin personal 
utöva de befogenheter som tillkommer 
tillsättningsmyndigheten enligt 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
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Europeiska gemenskaperna och den 
myndighet som har rätt att ingå avtal 
enligt anställningsvillkoren för övriga 
anställda i Europeiska gemenskaperna.
4. Styrelsen får införa bestämmelser som 
gör det möjligt för nationella experter 
från medlemsstaterna att uppehålla tjänst 
vid myndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Privilegier och immunitet

Protokollet om Europeiska 
gemenskapernas immunitet och 
privilegier ska tillämpas på myndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
Myndighetens ansvar

1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska 
myndigheten ersätta skada som orsakats 
av den eller av dess personal vid 
tjänsteutövning, i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för medlemsstaternas rättsordningar.
Tvister som rör ersättningen av sådana 
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skador ska avgöras av Europeiska 
gemenskapernas domstol.
2. Personalens personliga ekonomiska 
och disciplinära ansvar gentemot 
myndigheten ska regleras av de relevanta 
bestämmelser som gäller för 
myndighetens personal.

Or. de

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a
Nätverket mellan nationella 
tillsynsmyndigheter ska årligen 
rapportera till Europaparlamentet om sin 
verksamhet.

Or. de
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