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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om yttrandet om bedömningsrapporten avseende Berec och byrån
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av yttrandet om bedömningsrapporten avseende Berec och byrån 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– med beaktande av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 119.1, i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Berec inrättades för att bidra till utformningen av tekniska och politiska riktlinjer för 
fullbordandet av den inre marknaden.

B. Bedömningsrapporten uppskattar och erkänner värdet av Berec och Berecs byrå, särskilt i 
fråga om förfarandena enligt artikel 7/7a och inom områdena nätneutralitet och 
internationell roaming.

C. Det har endast gått ett kort tag sedan Berec och Berecs byrå inrättades.

D. Genom nedifrån-och-upp-strategin skapas en återkoppling till de nationella marknaderna.

E. Nationella hänsyn kan komplicera utformningen av gemensamma ståndpunkter och 
därigenom försvåra enighet och försvaga EU:s inremarknadsstrategi.

F. Initiativ som på senare tid tagits på nationell nivå, särskilt i fråga om översynsförfaranden 
för utgifter, kan komma att påverka tillämpningen av principen om oberoende.

G. Nationella regleringsmyndigheter är inte homogena eftersom de ibland har väldigt olika 
befogenheter i sina hemländer; vissa har endast hand om marknadsreglering, medan andra 
utöver marknadsreglering även sysslar med nätsäkerhet, integritetsskydd, domänregister, 
spektrum, användartjänster m.m.  

H. Berecs byrå utnyttjas för närvarande kanske inte optimalt.

I. Berecs byrå ligger i Riga i Lettland, medan Bryssel är den ort där de flesta 
regleringsbeslut fattas.

J. En del av unionens organ i andra länder har även en satellitbyrå i Bryssel.

K. De flesta av expertarbetsgruppernas möten har hållits i Bryssel eller under en nationell 
regleringsmyndighets värdskap.

L. Konsumentnytta är ett av huvudmålen med den inre marknaden för elektronisk 
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kommunikation.

M. De beslut som Berec fattar på europeisk nivå bör ge ett europeiskt mervärde.

1. Europaparlamentet anser att bedömningsrapporten på det hela taget är relevant och 
välavvägd.

2. Europaparlamentet anser att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i Berecs och 
Berec-byråns funktionssätt.

3. Europaparlamentet anser att nationella regleringsmyndigheter spelar en viktig roll i 
regleringssystemet, eftersom nationella marknader har beständiga skillnader i nättopologi 
och även skiljer sig åt i fråga om mönster i konsumentefterfrågan, demografi osv.

4. Europaparlamentet anser att Berec spelar en avgörande roll i regleringssystemet som den 
enhet som har till uppgift att utjämna nationella sak- och regleringsskillnader i syfte att 
fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation.

5. Europaparlamentet rekommenderar en förstärkt roll för Berec för att underlätta 
utformningen av gemensamma ståndpunkter och därigenom stärka inremarknadsstrategin.

6. Europaparlamentet anser att en fullständig harmonisering av de nationella 
regleringsmyndigheternas arbetsuppgifter i medlemsstaterna, så att de alla är behöriga 
inom alla aspekter med direkt koppling till den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation, skulle kunna bidra till ett mer välfungerande Berec.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de nationella 
regleringsmyndigheternas oberoende förstärks, inte försvagas.

8. Europaparlamentet anser att Berecs och Berec-byråns roller och struktur bör anpassas 
efter graden av fullbordande av den inre marknaden för elektronisk kommunikation.

9. Europaparlamentet anser att det är svårt att bedöma vilket organ eller vilken institution 
Berec är ansvarigt inför och vad Berec bör vara ansvarigt för.

10. Europaparlamentet rekommenderar att Berec förstärker sin interna ansvarsskyldighet 
genom att tydligt definiera sina mål i sitt årliga arbetsprogram och presentera vad man 
uppnått och vilka framsteg man gjort i förhållande till dessa mål i sin årsrapport.

11. Europaparlamentet anser att Berec bör ha större utrymme att fatta strategiska beslut, vilket 
skulle göra beslutsprocessen mer toppstyrd.

12. Europaparlamentet rekommenderar att Berecs redan etablerade närvaro i Bryssel 
förstärks.

13. Europaparlamentet anser att Berec-byråns placering kan utgöra ett hinder för 
möjligheterna att följa EU-institutionernas dagliga arbete med elektronisk 
kommunikation, som är av särskilt intresse för Berec, och att den hindrar ett effektivt 
utnyttjande av Berec-byrån.
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14. Europaparlamentet anser att Berec-byråns uppdrag bör ses över och definieras mer exakt.

15. Europaparlamentet rekommenderar att de nödvändiga förändringarna görs för att Berec-
byrån på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt ska kunna stödja Berec i dess faktiska 
arbete i stället för att bara ge administrativt stöd.

16. Europaparlamentet anser att Berec-byråns placering inte ger Berec något mervärde.

17. Europaparlamentet anser att det behövs mer konsolidering för att operatörerna i högre 
grad ska kunna utnyttja stordriftsfördelar och att Berec bör ha en framträdande roll i den 
processen.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Syftet med detta dokument är att skissa upp föredragandens preliminära synpunkter på 
bedömningen av Berec och Berec-byrån (SWD(2013)152) i syfte att främja debatten och 
diskussionen i frågan och på så vis utarbeta ett välavvägt betänkande.

På det hela taget anser föredraganden att Berec som sådant fungerar väl. Berec (och dess 
föregångare) tycks ha möjliggjort ett gradvis fördjupat ömsesidigt förtroende mellan 
nationella regleringsmyndigheter och därigenom bidragit till att uppnå målen för detta organ.  
Detta bör dock inte hindra en debatt om möjligheterna till en mer ambitiös, 
inremarknadsorienterad målsättning för Berec och Berec-strukturen. Berecs byrå, och 
förhållandet mellan Berec och byrån, tycks å sin sida utgöra alldeles egna problem.

Å ena sidan uppskattar och erkänner bedömningsrapporten värdet av arbetet i Berec och 
Berecs byrå sedan de inrättades 2009, särskilt med avseende på förfarandena enligt 
artikel 7/7a och inom områdena nätneutralitet och internationell roaming.

Å andra sidan visar bedömningen att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Detta 
kan bero på den korta tid som gått sedan inrättandet (som var ett resultat av den senaste 
översynen av regelverket för e-kommunikation), men det tycks finnas anledning att titta på en 
del mer strukturella aspekter, särskilt i samband med nästa övergripande översyn av 
regelverket för e-kommunikation.

Utrymme för förbättringar

Oberoende roll och potentiell konflikt mellan nationella och europeiska intressen

Enligt bedömningsrapporten kan ”Berecs oberoende roll alltjämt ifrågasättas”.

Berecs oberoende ska ses som ett oberoende gentemot a) EU-institutionerna, b) de nationella 
regleringsmyndigheterna och c) medlemsstaterna (via de nationella regleringsmyndigheternas 
nationella oberoende).

Oberoendet gentemot EU-institutionerna förefaller redan säkrat. Men anledningen till det 
oberoendet tycks vara samma som den som gör att oberoendet gentemot de nationella 
regleringsmyndigheterna (och gentemot medlemsstaterna via de nationella 
regleringsmyndigheterna) kan ifrågasättas, nämligen den att Berec självt utgörs av de 
nationella regleringsmyndigheterna. Även om ”Berec […] i all verksamhet [ska] eftersträva 
samma mål som de som anges för de nationella regleringsmyndigheterna”, är det också sant 
att Berec ska tillhandahålla en EU-omfattande strategi i de frågor som tas upp: Berec ska 
”bidra till att stärka den inre marknaden för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och förbättra dess funktion, genom att verka för att säkerställa att 
EU-regelverket för elektronisk kommunikation tillämpas på ett enhetligt sätt.” Detta väcker 
frågan om en eventuell konflikt mellan de nationella regleringsmyndigheternas roll på de 
nationella marknaderna och Berecs roll på den inre marknaden. Nedifrån-och-upp-strategin 
har vissa fördelar, då den skapar en återkoppling till de nationella marknaderna; flexibiliteten 
gör att de nationella regleringsmyndigheterna kan ta hänsyn till nationella förhållanden. 
Å andra sidan kan nationella hänsyn göra det svårare att nå enighet om en gemensam 
ståndpunkt och försvaga EU:s renodlade inremarknadsstrategi. På senare tid har det tagits en 
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del initiativ på nationell nivå, särskilt i fråga om översynsförfaranden för utgifter, som kan 
komma att påverka tillämpningen av principen om oberoende.

Ansvarsskyldighet

Vad ska Berec vara ansvarigt för? Berec har till uppgift att uttrycka synpunkter i nyckelfrågor, 
fastställa prioriteringar och ge EU-institutionerna råd om harmoniseringen av den inre 
marknaden. Bedömningsrapporten slår fast att Berec ska vara ansvarigt för sina egna mål och 
föreslår att Berec ska fastställa sina åtaganden för det kommande året och ange vilka framsteg 
som gjorts i sin årsrapport.  

Placering

Berec-byråns placering kan utgöra ett hinder för möjligheterna att följa EU-institutionernas 
dagliga arbete med elektronisk kommunikation, som är av särskilt intresse för Berec.

Upplägg

Man kan tänka sig två olika huvudupplägg för förslaget till betänkande om yttrandet om 
bedömningsrapporten avseende Berec och Berec-byrån.

Statiskt upplägg

Om vi anser att den befintliga Berec-strukturen är väldefinierad och lyckad och att inga större 
förändringar behövs, då behöver vi bara ta upp de aspekter som vi anser skulle kunna bli 
stegvis bättre, utan att modifiera den befintliga strukturen. Förbättringarna skulle då främst 
bestå i att avhjälpa ineffektivitet, såsom att klargöra användningen av Berec-byrån, rollerna i 
samband med extern och intern kommunikation samt Berecs roll i vissa frågor. 

Utvecklingsbaserat upplägg

Om vi anser att den befintliga Berec-strukturen är lyckad men skulle kunna vara bättre 
definierad, då skulle yttrandet kunna innehålla förslag till vissa modifieringar eller 
förändringar utan att röra själva basen. En möjlig lösning skulle kunna vara att ge organet för 
regleringsmyndigheter större utrymme att fatta strategiska beslut, och på så vis göra 
beslutsprocessen mer toppstyrd, och att stärka Berecs redan etablerade närvaro i Bryssel.

Båda uppläggen rymmer frågan om Berecs byrå, bland annat dess roll, effektivitet och 
placering. Bedömningsrapporten framhåller att frågan om byråns roll alltjämt är obesvarad: 
Antingen är byrån bara till för att ge rent administrativt stöd, eller så ska den ha en mer 
framträdande roll i utformningen och utförandet av Berecs arbetsuppgifter. Den här frågan är 
både strukturell – byråns roll i Berec-förordningen – och praktisk, då den tycks intimt 
förbunden med byråns attraktionskraft och förmåga att rekrytera och behålla högutbildad 
personal, något som i sin tur kan påverkas av byråns placering. Vad gäller effektiviteten måste 
byrån följa samma tungrodda förfaranden som betydligt större byråer. Tjänsteförteckningen 
föreskriver 28 tjänster inom byrån, av vilka 24 var tillsatta per den 31 december 2012. 

Enligt bedömningsrapporten är elva tjänster uteslutande till för att ge administrativt stöd åt 
själva byrån, och det finns endast sju till tolv tjänster avsedda att stödja Berec och dess elva 



PE516.775v01-00 8/8 PR\1000171SV.doc

SV

expertarbetsgrupper. Värt att notera är också att byrån var redo att hålla med möteslokaler i 
Riga 2012 men att samtliga möten i expertarbetsgrupperna hölls antingen i Bryssel eller under 
en nationell regleringsmyndighets värdskap. De sju till tolv anställda som stöder 
expertarbetsgrupperna deltog under året i 103 expertarbetsgruppsmöten med regelbundna 
resor till Bryssel.

Noteras kan att de nationella regleringsmyndigheterna även fortsätter att samarbeta i gruppen 
för oberoende regleringsmyndigheter (IRG). IRG lyder under belgisk lagstiftning och har ett 
sekretariat i Bryssel med två anställda (som inte tyngs av de EU-förordningar och förfaranden 
som Berecs byrå måste följa). IRG:s sekretariat säkrar Berecs närvaro i Bryssel.


