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Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48
Rådets struktur

Artikel 48
Rådets struktur

1. Rådet sammensættes af 
koordinatorerne for digitale tjenester, som 
repræsenteres af højtstående embedsmænd. 
Hvis det er foreskrevet i national ret, 
deltager andre kompetente myndigheder, 
der har fået overdraget et specifikt 
operationelt ansvar for anvendelsen og 
håndhævelsen af denne forordning sammen 
med koordinatoren for digitale tjenester, i 
rådet. Andre nationale myndigheder kan 
indbydes til møderne, hvis de drøftede 
spørgsmål er relevante for dem.

1. Rådet sammensættes af 
koordinatorerne for digitale tjenester, som 
repræsenteres af højtstående embedsmænd. 
Hvis det er foreskrevet i national ret, 
deltager andre kompetente myndigheder, 
der har fået overdraget et specifikt 
operationelt ansvar for anvendelsen og 
håndhævelsen af denne forordning sammen 
med koordinatoren for digitale tjenester, i 
rådet. Andre nationale myndigheder kan 
indbydes til møderne, hvis de drøftede 
spørgsmål er relevante for dem.

2. Hver medlemsstat har én stemme. 
Kommissionen har ikke stemmeret.

2. Hver medlemsstat har én stemme. 
Kommissionen har ikke stemmeret.

Rådet vedtager sine afgørelser med simpelt 
flertal.

Rådet vedtager sine afgørelser med simpelt 
flertal.

3. Rådets formandskab varetages af 
Kommissionen. Kommissionen indkalder 
til møderne og udarbejder dagsordenen i 
overensstemmelse med rådets opgaver i 
henhold til denne forordning og dets 
forretningsorden.

3. Rådets formandskab varetages af 
en formand, der vælges blandt 
medlemmerne. Rådets formand bør ikke 
samtidig være leder af et nationalt 
reguleringskontor i sin medlemsstat. 
Formandens mandat bør være begrænset 
til højst tre år og kunne forlænges én 
gang. Formanden for rådet indkalder til 
møderne og udarbejder dagsordenen i 
overensstemmelse med rådets opgaver i 
henhold til denne forordning og dets 
forretningsorden.



AM\1247342DA.docx PE702.829v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

4. Kommissionen yder administrativ 
og analytisk støtte til rådets aktiviteter i 
henhold til denne forordning.

4. Kommissionen yder administrativ 
og analytisk støtte til rådets aktiviteter i 
henhold til denne forordning.

5. Rådet kan indbyde eksperter og 
observatører til at deltage i møderne og 
kan samarbejde med andre EU-organer, -
kontorer, -agenturer og rådgivende grupper 
og med eksterne eksperter, hvor dette er 
relevant. Rådet offentliggør resultaterne af 
dette samarbejde.

5. Rådet kan indbyde eksperter og 
observatører til at deltage i møderne og 
samarbejder med andre EU-organer, -
kontorer, -agenturer og rådgivende grupper 
og med eksterne eksperter, hvor dette er 
relevant. Rådet offentliggør resultaterne af 
dette samarbejde.

6. Rådet vedtager sin forretningsorden 
med Kommissionens samtykke.

6. Rådet vedtager sin forretningsorden 
med et flertal på to tredjedele af sine 
medlemmer og tilrettelægger sin drift.

Or. en
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