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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren støtter fuldt ud målsætningerne i forslaget fra Europa-Kommissionen og 

forelægger denne udtalelse for at sikre, at BEREC under udførelsen af sine opgaver tager 

fuldt hensyn til de grundlæggende rettigheder og principper, som anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig sigter mod at nå en 

højere grad af konnektivitet med et moderne sæt regler om beskyttelse af slutbrugere, der 

uden forskelsbehandling sikrer adgang til indhold og tjenester, herunder offentlige tjenester, 

er med til at fremme ytrings- og erhvervsfriheden og gør det muligt for medlemsstaterne at 

overholde chartret med meget lavere omkostninger i fremtiden. 

 

I lyset af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders kompetencer 

indsætter ordføreren navnlig nogle henvisninger til gennemsigtighed og ikke-

forskelsbehandling som centrale mål for gennemførelsen af de rammebestemmelser for 

elektronisk kommunikation, som bør gælde i forbindelse med BEREC's sammensætning og 

funktionsmåde. Ordføreren kræver på grundlag heraf foranstaltninger, der sigter mod at styrke 

gennemsigtigheden og ansvarligheden i processerne, især når det gælder sammensætningen af 

bestyrelsen og arbejdsgrupperne, samt offentliggørelse af de respektive medlemmers 

erklæring om økonomiske interesser.  

 

Der indføres også yderligere garantier vedrørende BEREC's "strukturelle" uafhængighed. 

Sikring af BEREC's uafhængighed forudsætter, at sammenslutningen hverken søger eller 

modtager instruktioner fra en regering eller nogen anden udøvende magt. I overensstemmelse 

med den nyligt etablerede forvaltningsmodel for regulering på EU-niveau, som f.eks. Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd, bør BEREC's bestyrelse kun bestå af repræsentanter fra 

uafhængige myndigheder, mens Kommissionen har ret til at deltage i bestyrelsens aktiviteter 

og møder uden stemmeret. 

 

Ordføreren mener, at BEREC's uafhængighed og ansvarlighed kan styrkes yderligere gennem 

en ændring af sammensætningen af bestyrelsen og proceduren for udnævnelse af den 

administrerende direktør. 

 

Ordføreren indfører desuden nogle nye opgaver for BEREC, nærmere bestemt inden for 

sikkerheden af  netværk og tjenester og grundlæggende rettigheder,  svarende til de 

ændringsforslag til direktivet om den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, han 

vil præsentere i udkastet til betænkning herom. 

 

Formålet med alt dette er at sikre, at de beslutninger, der træffes på BEREC-niveau, 

overholder de højeste standarder for uafhængighed, gennemsigtighed og ansvarlighed og 

dermed bidrager til en korrekt og rettighedsbaseret gennemførelse af rammebestemmelserne 

for elektronisk kommunikation. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) I sin strategi for et digitalt indre 

marked varslede Kommissionen en 

revision af direktiv 2002/58/EF med 

henblik på at sikre et højt niveau af 

beskyttelse af privatlivets fred for 

brugerne af elektroniske 

kommunikationstjenester samt lige vilkår 

for alle markedsaktører. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) BEREC og BEREC-kontoret har 

bidraget positivt til en konsekvent 

gennemførelse af rammebestemmelserne 

for elektronisk kommunikation. Ikke desto 

mindre er der stadig betydelige forskelle 

mellem medlemsstaterne med hensyn til 

reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's 

og BEREC-kontorets styringsstruktur 

besværlig og giver anledning til en unødig 

administrativ byrde. For at sikre 

effektivitetsforøgelser og synergier og 

yderligere at bidrage til udviklingen af det 

indre marked for elektronisk 

kommunikation i hele Unionen samt til 

fremme af adgang til og anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 

konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter og borgernes 

interesser har denne forordning har til 

formål at styrke BEREC's rolle og dets 

styringsstruktur ved at oprette BEREC som 

et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer 

også til behovet for at afspejle BEREC's 

væsentligt større rolle som følge af 

(7) BEREC og BEREC-kontoret har 

bidraget positivt til en konsekvent 

gennemførelse af rammebestemmelserne 

for elektronisk kommunikation. Ikke desto 

mindre er der stadig betydelige forskelle 

mellem medlemsstaterne med hensyn til 

reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's 

og BEREC-kontorets styringsstruktur 

besværlig og giver anledning til en unødig 

administrativ byrde. For at sikre 

effektivitetsforøgelser og synergier og 

yderligere at bidrage til udviklingen af det 

indre marked for elektronisk 

kommunikation i hele Unionen samt til 

fremme af adgang til og anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 

konkurrencen, gennemsigtighed og ikke-

forskelsbehandling inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter og borgernes 

interesser har denne forordning har til 

formål at styrke BEREC's rolle og dets 

styringsstruktur ved at oprette BEREC som 

et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer 

også til behovet for at afspejle BEREC's 
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forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører 

opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-

dækkende roaming, forordning (EU) 

2015/2120, som indfører opgaver for 

BEREC i forbindelse med åben 

internetadgang og EU-dækkende roaming, 

og direktivet, der indfører et betydeligt 

antal nye opgaver for BEREC såsom at 

udstede afgørelser og retningslinjer om en 

række emner, at rapportere om tekniske 

spørgsmål, at føre registre og afgive 

udtalelser om det indre markeds procedurer 

for udkast til nationale foranstaltninger til 

markedsregulering samt om tildeling af 

brugsret til frekvensressourcer. 

væsentligt større rolle som følge af 

forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører 

opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-

dækkende roaming, forordning (EU) 

2015/2120, som indfører opgaver for 

BEREC i forbindelse med åben 

internetadgang og EU-dækkende roaming, 

og direktivet, der indfører et betydeligt 

antal nye opgaver for BEREC såsom at 

udstede afgørelser og retningslinjer om en 

række emner, at rapportere om tekniske 

spørgsmål, at føre registre og afgive 

udtalelser om det indre markeds procedurer 

for udkast til nationale foranstaltninger til 

markedsregulering samt om tildeling af 

brugsret til frekvensressourcer. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Behovet for, at 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation anvendes konsekvent i alle 

medlemsstater, er afgørende for en 

vellykket udvikling af et indre marked for 

elektronisk kommunikation i hele Unionen 

og fremme af adgang til og anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 

konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter og borgernes 

interesser. På baggrund af 

markedsudviklingen og den teknologiske 

udvikling, som ofte medfører en øget 

grænseoverskridende dimension, og ud fra 

de hidtidige erfaringer med at sikre en 

konsekvent gennemførelse inden for 

elektronisk kommunikation er det 

nødvendigt at bygge videre på BEREC's og 

BEREC-kontorets arbejde og videreudvikle 

dem til et fuldgyldigt agentur. 

(8) Behovet for, at 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation anvendes konsekvent i alle 

medlemsstater, er afgørende for en 

vellykket udvikling af et indre marked for 

elektronisk kommunikation i hele Unionen 

og fremme af adgang til og anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 

konkurrencen, gennemsigtighed og ikke-

forskelsbehandling inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter og borgernes 

interesser. På baggrund af 

markedsudviklingen og den teknologiske 

udvikling, som ofte medfører en øget 

grænseoverskridende dimension, og ud fra 

de hidtidige erfaringer med at sikre en 

konsekvent gennemførelse inden for 

elektronisk kommunikation er det 

nødvendigt at bygge videre på BEREC's og 

BEREC-kontorets arbejde og videreudvikle 

dem til et fuldgyldigt agentur. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) BEREC bør under udførelsen af 

sine opgaver tage fuldt hensyn til de 

grundlæggende rettigheder og principper, 

som anerkendes i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder (chartret), og navnlig sigte 

mod at nå en højere grad af konnektivitet 

med et moderne sæt regler om beskyttelse 

af slutbrugere, der uden 

forskelsbehandling sikrer adgang til 

indhold og tjenester, herunder offentlige 

tjenester, er med til at fremme ytrings- og 

erhvervsfriheden og gør det muligt for 

medlemsstaterne at overholde chartret 

med meget lavere omkostninger i 

fremtiden. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Agenturet bør ledes og drives efter 

principperne i den fælles erklæring fra 

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-

Kommissionen af 19. juli 2012 om 

decentraliserede agenturer ("fælles 

tilgang")28. På grund af BEREC's 

etablerede image og de omkostninger, som 

en ændring af navnet ville medføre, bør det 

nye agentur beholde navnet BEREC. 

(9) Agenturet bør ledes og drives efter 

principperne i den fælles erklæring fra 

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-

Kommissionen af 19. juli 2012 om 

decentraliserede agenturer ("fælles 

tilgang")28, navnlig hvad angår 

gennemsigtighed og forbindelserne med 

de forskellige aktører. På grund af 

BEREC's etablerede image og de 

omkostninger, som en ændring af navnet 

ville medføre, bør det nye agentur beholde 

navnet BEREC. 

__________________ __________________ 

28 Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om 

decentraliserede agenturer af 19. juli 2012. 

28 Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om 

decentraliserede agenturer af 19. juli 2012. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) BEREC har som teknisk organ med 

ekspertise inden for elektronisk 

kommunikation, der er sammensat af 

repræsentanter for de nationale 

tilsynsmyndigheder og Kommissionen, de 

bedste forudsætninger for at få overdraget 

opgaver såsom at træffe afgørelse i visse 

spørgsmål med en grænseoverskridende 

dimension, at bidrage til effektive 

procedurer på det indre marked for udkast 

til nationale foranstaltninger (både for så 

vidt angår markedsregulering og tildeling 

af brugsret til frekvensressourcer), at give 

de nationale tilsynsmyndigheder de 

nødvendige retningslinjer til at sikre fælles 

kriterier og en konsekvent 

reguleringstilgang og at føre visse registre 

på EU-plan. Dette berører ikke de opgaver, 

der er fastlagt for de nationale 

tilsynsmyndigheder, som er tættest på de 

elektroniske kommunikationsmarkeder og 

deres lokale forhold. For at udføre sine 

opgaver har agenturet behov for 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer og vil også fortsætte med at 

indsamle ekspertise fra de nationale 

tilsynsmyndigheder. 

(10) BEREC har som teknisk organ med 

ekspertise inden for elektronisk 

kommunikation, der er sammensat af 

repræsentanter for de nationale 

tilsynsmyndigheder og Kommissionen, de 

bedste forudsætninger for at få overdraget 

opgaver såsom at træffe afgørelse i visse 

spørgsmål med en grænseoverskridende 

dimension, at bidrage til effektive, 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
procedurer på det indre marked for udkast 

til nationale foranstaltninger (både for så 

vidt angår markedsregulering og tildeling 

af brugsret til frekvensressourcer), at give 

de nationale tilsynsmyndigheder de 

nødvendige retningslinjer til at sikre fælles 

kriterier og en konsekvent 

reguleringstilgang og at føre visse registre 

på EU-plan. Dette berører ikke de opgaver, 

der er fastlagt for de nationale 

tilsynsmyndigheder, som er tættest på de 

elektroniske kommunikationsmarkeder og 

deres lokale forhold. For at udføre sine 

opgaver har agenturet behov for 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer og vil også fortsætte med at 

indsamle ekspertise fra de nationale 

tilsynsmyndigheder. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) BEREC bør med henblik på at 

sikre rummelighed, repræsentativitet og 

gennemsigtighed i udøvelsen af sine 
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opgaver sikre, at dets høringsprocesser 

såvel som sammensætningen af dets 

arbejdsgruppe og udvælgelsen af 

individuelle eksperter tager hensyn til 

mangfoldigheden af de økonomiske 

aktører og aktører fra civilsamfundet, der 

opererer på markedet for elektronisk 

kommunikation, herunder SMV'er og 

non-profittjenesteydere. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) BEREC bør om nødvendigt have 

mulighed for at samarbejde med andre EU-

organer, -agenturer, -kontorer og 

rådgivende grupper, uanset deres rolle, 

navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd30, gruppen 

af europæiske tilsynsmyndigheder for 

audiovisuelle medietjenester31 og Den 

Europæiske Unions Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed32, samt med de 

eksisterende udvalg (som f.eks. 

Kommunikationsudvalget og 

Frekvensudvalget). Det bør også have 

mulighed for at samarbejde med 

tredjelandes kompetente myndigheder, 

navnlig myndigheder, der er kompetente 

inden for elektronisk kommunikation, 

og/eller grupper af disse myndigheder samt 

med internationale organisationer, hvis det 

er nødvendigt for udførelsen af dets 

opgaver. 

(11) BEREC bør om nødvendigt have 

mulighed for at samarbejde med andre EU-

organer, -agenturer, -kontorer og 

rådgivende grupper, uanset deres rolle, 

navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd30, Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse, gruppen af europæiske 

tilsynsmyndigheder for audiovisuelle 

medietjenester31 og Den Europæiske 

Unions Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed32 og Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, samt med de 

eksisterende udvalg (som f.eks. 

Kommunikationsudvalget og 

Frekvensudvalget). Det bør også have 

mulighed for at samarbejde med 

tredjelandes kompetente myndigheder, 

navnlig myndigheder, der er kompetente 

inden for elektronisk kommunikation, 

og/eller grupper af disse myndigheder samt 

med internationale organisationer, hvis det 

er nødvendigt for udførelsen af dets 

opgaver. 

__________________ __________________ 

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse 

af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 

27.7.2002, s. 49). 

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse 

af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 

27.7.2002, s. 49). 
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30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. 

april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/679 af 

27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

31 Direktiv [...]. 31 Direktiv [...]. 

32 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 

2013 om Den Europæiske Unions Agentur 

for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA) og om ophævelse af forordning 

(EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 

18.6.2013, s. 41). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 

2013 om Den Europæiske Unions Agentur 

for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA) og om ophævelse af forordning 

(EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 

18.6.2013, s. 41). 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Den administrerende direktør er 

BEREC's repræsentant i retlig henseende, 

og dennes rolle er afgørende for, at det nye 

agentur fungerer tilfredsstillende, og for 

gennemførelsen af de opgaver, det har fået 

pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den 

pågældende på grundlag af en liste, der er 

udarbejdet af Kommissionen efter en åben 

og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for 

at sikre en streng evaluering af 

kandidaterne og et højt niveau af 

uafhængighed. Desuden var 

mandatperioden for BEREC-kontorets 

administrerende direktør tidligere på tre år. 

Det er nødvendigt for den administrerende 

direktør at have en tilstrækkelig lang 

mandatperiode for at sikre stabilitet og 

gennemføre en langsigtet strategi for 

agenturet. 

(16) Den administrerende direktør er 

BEREC's repræsentant i retlig henseende, 

og dennes rolle er afgørende for, at det nye 

agentur fungerer tilfredsstillende, og for 

gennemførelsen af de opgaver, det har fået 

pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den 

pågældende på grundlag af en liste, der er 

udarbejdet af Kommissionen efter en åben 

og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 

en samarbejdsprocedure 

(samrådsprocedure) med Parlamentet og 

Rådet for at sikre en streng evaluering af 

kandidaterne og et højt niveau af 

uafhængighed og ansvarlighed. Desuden 

var mandatperioden for BEREC-kontorets 

administrerende direktør tidligere på tre år. 

Det er nødvendigt for den administrerende 

direktør at have en tilstrækkelig lang 

mandatperiode for at sikre stabilitet og 

gennemføre en langsigtet strategi for 

agenturet. 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Erfaringen har vist, at de fleste af 

BEREC's opgaver udføres bedst i 

arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen 

have ansvaret for at nedsætte 

arbejdsgrupper og udpege deres 

medlemmer. For at sikre en afbalanceret 

tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres 

og ledes af medlemmer af BEREC's 

personale. Der bør på forhånd udarbejdes 

lister over kvalificerede eksperter for at 

sikre en hurtig nedsættelse af visse 

arbejdsgrupper, navnlig dem, der 

beskæftiger sig med det indre markeds 

procedurer for udkast til nationale 

foranstaltninger til markedsregulering og 

til tildeling af brugsret til 

frekvensressourcer, på grund af de frister, 

der gælder for disse procedurer. 

(17) Erfaringen har vist, at de fleste af 

BEREC's opgaver udføres bedst i 

arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen 

have ansvaret for at nedsætte 

arbejdsgrupper og udpege deres 

medlemmer. For at sikre en afbalanceret 

tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres 

og ledes af medlemmer af BEREC's 

personale. Der bør på forhånd udarbejdes 

lister over kvalificerede eksperter for at 

sikre en hurtig nedsættelse af visse 

arbejdsgrupper, navnlig dem, der 

beskæftiger sig med det indre markeds 

procedurer for udkast til nationale 

foranstaltninger til markedsregulering og 

til tildeling af brugsret til 

frekvensressourcer, på grund af de frister, 

der gælder for disse procedurer. Listerne 

over kvalificerede eksperter, som er 

medlemmer af arbejdsgrupperne, og deres 

erklæring om økonomiske interesser bør 

gøres offentligt tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) BEREC bør være uafhængigt, for 

så vidt angår operationelle og tekniske 

forhold, og bør have retlig, administrativ 

og finansiel selvstændighed. Med henblik 

herpå er det nødvendigt og 

hensigtsmæssigt, at BEREC bliver et EU-

organ, der har status som juridisk person, 

og som udøver de beføjelser, det tillægges. 

(21) BEREC bør være uafhængigt, for 

så vidt angår operationelle og tekniske 

forhold, og bør have retlig, administrativ 

og finansiel selvstændighed. Med henblik 

herpå er det nødvendigt og 

hensigtsmæssigt, at BEREC bliver et EU-

organ, der har status som juridisk person, 

og som udøver de beføjelser, det tillægges. 

BEREC bør være juridisk adskilt fra og 

funktionelt uafhængigt af branche og 

stat, idet det hverken anmoder om eller 
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modtager instrukser fra nogen regering 

eller noget organ, opererer på en 

gennemsigtig og juridisk ansvarlig måde 

som fastsat ved lov og er tillagt de 

fornødne beføjelser. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Målene for denne forordning, 

nemlig behovet for at sikre en konsekvent 

gennemførelse af rammebestemmelserne 

for elektronisk kommunikation inden for 

det definerede anvendelsesområde, navnlig 

i forbindelse med grænseoverskridende 

aspekter og gennem effektive procedurer 

på det indre marked for udkast til nationale 

foranstaltninger, kan ikke i tilstrækkelig 

grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 

derfor på grund af foranstaltningens 

omfang og virkninger bedre nås på EU-

plan; Unionen kan derfor træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål. 

(26) Målene for denne forordning, 

nemlig behovet for at sikre en konsekvent, 

gennemsigtig og ikke-diskriminerende 
gennemførelse af rammebestemmelserne 

for elektronisk kommunikation inden for 

det definerede anvendelsesområde, navnlig 

i forbindelse med grænseoverskridende 

aspekter og gennem effektive procedurer 

på det indre marked for udkast til nationale 

foranstaltninger, kan ikke i tilstrækkelig 

grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 

derfor på grund af foranstaltningens 

omfang og virkninger bedre nås på EU-

plan; Unionen kan derfor træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. BEREC's opgaver skal 

offentliggøres på dets websted og 

ajourføres med henblik på at angive 

BEREC's nye opgaver. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. BEREC forfølger de samme mål 

som de nationale tilsynsmyndigheder 

("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. 

direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig 

en konsekvent gennemførelse af 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation inden for det i stk. 2 

omhandlede anvendelsesområde og 

bidrager dermed til at udvikle det indre 

marked. Det fremmer også adgang til og 

anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 

konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter samt EU-

borgernes interesser. 

3. BEREC forfølger de samme mål 

som de nationale tilsynsmyndigheder 

("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. 

direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig 

en konsekvent, gennemsigtig og ikke-

diskriminerende gennemførelse af 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation inden for det i stk. 2 

omhandlede anvendelsesområde og 

bidrager dermed til at udvikle det indre 

marked. Det fremmer også adgang til og 

anvendelse af 

højkapacitetsdataforbindelser, 

konkurrencen inden for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet, -tjenester 

og dertil hørende faciliteter samt EU-

borgernes interesser og rettigheder. 

Begrundelse 

Med henblik på at sikre nogle fuldt funktionsdygtige og effektive rammebestemmelser for 

elektronisk kommunikation, der er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, bør 

gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling også være centrale målsætninger for BEREC's 

opgave med at sikre en konsekvent gennemførelse af disse rammebestemmelser. Endvidere 

bør fremme af borgernes rettigheder i denne sammenhæng og ikke blot af interesser også 

indgå i BEREC's målsætninger. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - om minimumskriterier for og 

fælles tilgange til sikkerheden i net og 

informationstjenester i overensstemmelse 

med artikel 40 i direktiv (EU) 2017/... 



 

AD\1127729DA.docx 13/21 PE601.038v02-00 

 DA 

[kodeks for elektronisk kommunikation] 

Begrundelse 

Forslaget til et direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation omfatter 

nogle særlige bestemmelser om sikkerheden i net og tjenester (artikel 40), som har betydning 

for BEREC's opgaver og beføjelser. Ordføreren agter at præcisere denne ekstra opgave 

yderligere, når han fremsætter sine forslag til lovgivningsforslaget herom. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - om fælles tilgange for at sikre, at 

nationale foranstaltninger vedrørende 

slutbrugeres adgang til eller benyttelse af 

tjenester og applikationer via elektroniske 

kommunikationsnet overholder de 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder, som er garanteret i 

chartret, og de generelle principper i EU-

retten i overensstemmelse med artikel 93 i 

direktiv (EU) 2017/... [kodeks for 

elektronisk kommunikation] 

Begrundelse 

Forslaget til et direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation omfatter 

nogle særlige bestemmelser om overholdelse af grundlæggende rettigheder (artikel 93), som 

har betydning for BEREC's opgaver og beføjelser. Ordføreren agter at præcisere denne 

ekstra opgave yderligere, når han fremsætter sine forslag til lovgivningsforslaget herom. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at fremsætte henstillinger og 

eksempler på bedste praksis til de nationale 

tilsynsmyndigheder for at tilskynde til en 

konsekvent gennemførelse i forbindelse 

med ethvert teknisk anliggende inden for 

c) at fremsætte henstillinger og 

eksempler på bedste praksis til de nationale 

tilsynsmyndigheder for at tilskynde til en 

konsekvent, gennemsigtig og ikke-

diskriminerende gennemførelse i 
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sit mandat forbindelse med ethvert teknisk anliggende 

inden for sit mandat 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Listen over medlemmer af 

bestyrelsen, herunder en angivelse af, 

hvorvidt medlemmet er formand eller 

næstformand for bestyrelsen, gøres 

offentligt tilgængelig på BEREC's 

websted sammen med deres 

interesseerklæringer. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) vedtager og foretager en vurdering 

af den konsoliderede årlige 

aktivitetsrapport om BEREC's virksomhed 

og sender senest den 1. juli hvert år både 

rapporten og sin vurdering til Europa-

Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 

Revisionsretten. Den konsoliderede årlige 

aktivitetsrapport offentliggøres 

c) vedtager og foretager en vurdering 

af den konsoliderede årlige 

aktivitetsrapport om BEREC's virksomhed 

og sender senest den 1. juli hvert år både 

rapporten og sin vurdering til Europa-

Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 

Revisionsretten. Den administrerende 

direktør forelægger årsrapporten om 

BEREC's aktiviteter for Europa-

Parlamentet og Rådet under en offentlig 

samling. Den konsoliderede årlige 

aktivitetsrapport offentliggøres 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 6 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Dokumenter vedrørende 

bestyrelsens møder gøres offentligt 

tilgængelige på BEREC's websted og skal 

omfatte listen over deltagere og 

observatører, dagsordener, referater og 

trufne afgørelser, under behørig 

hensyntagen til artikel 28. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

aflægger rapport til Europa-Parlamentet 

om udførelsen af sit hverv, når denne 

anmodes herom. Rådet kan anmode den 

administrerende direktør om at aflægge 

rapport om udførelsen af sit hverv. 

3. Den administrerende direktør 

aflægger rapport til Europa-Parlamentet 

om udførelsen og gennemførelsen af sit 

hverv, når denne anmodes herom. Rådet 

kan anmode den administrerende direktør 

om at aflægge rapport om udførelsen af sit 

hverv. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) at forelægge årsrapporten om 

BEREC's aktiviteter for Europa-

Parlamentet og Rådet under en offentlig 

samling 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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f) at udarbejde en handlingsplan som 

opfølgning på konklusioner i interne eller 

eksterne revisionsrapporter og evalueringer 

samt undersøgelser foretaget af OLAF og 

aflægge en statusrapport to gange om året 

til Kommissionen og regelmæssigt til 

bestyrelsen 

f) at udarbejde en handlingsplan som 

opfølgning på konklusioner i interne eller 

eksterne revisionsrapporter og evalueringer 

samt undersøgelser foretaget af OLAF og 

årligt aflægge en statusrapport til 

Kommissionen og regelmæssigt til 

bestyrelsen 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Listen over medlemmer af 

arbejdsgrupperne gøres offentligt 

tilgængelig sammen med deres erklæring 

om økonomiske interesser. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Klagenævnets afgørelser gøres 

offentligt tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den administrerende direktør udnævnes af 

bestyrelsen på grundlag af en liste over 

kandidater, som Kommissionen foreslår, 

efter en åben og gennemsigtig 

udvælgelsesprocedure. 

Den administrerende direktør udnævnes af 

bestyrelsen på grundlag af en liste over 

kandidater, som Kommissionen foreslår, i 

overensstemmelse med følgende 

samarbejdsprocedure 

(samrådsprocedure): 

 a) på grundlag af en liste, som 
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Kommissionen opstiller efter indkaldelse 

af ansøgere og efter en gennemsigtig 

udvælgelsesprocedure, vil ansøgerne 

inden udnævnelse blive bedt om at 

præsentere sig for Rådet og det 

kompetente udvalg i Europa-Parlamentet 

og besvare deres spørgsmål 

 b) Europa-Parlamentet og Rådet 

tilkendegiver derefter deres holdning og 

foretrukne rækkefølge 

 c) bestyrelsen udnævner direktøren 

under hensyn til disse holdninger og giver 

en begrundelse, hvis den ikke følger disse 

holdninger. 

Begrundelse 

I overensstemmelse med den eksisterende procedure for andre EU-agenturer bør 

udnævnelsen af BEREC's administrerende direktør være baseret på en procedure, der sikrer 

større gennemsigtighed og ansvarlighed. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Bestyrelsen underretter Europa-

Parlamentet, hvis den har til hensigt at 

forlænge den administrerende direktørs 

ansættelsesperiode. I måneden inden en 

sådan forlængelse kan den administrerende 

direktør opfordres til at afgive en udtalelse 

til det kompetente udvalg i Europa-

Parlamentet og besvare spørgsmål fra 

udvalgsmedlemmerne. 

5. Bestyrelsen underretter Europa-

Parlamentet, hvis den har til hensigt at 

forlænge den administrerende direktørs 

ansættelsesperiode. I måneden inden en 

sådan forlængelse opfordres den 

administrerende direktør til at afgive en 

udtalelse til det kompetente udvalg i 

Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 



 

PE601.038v02-00 18/21 AD\1127729DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

BEREC vedtager sine egne 

sikkerhedsregler, der svarer til 

Kommissionens sikkerhedsforskrifter til 

beskyttelse af EU-klassificerede 

informationer ("EUCI") og følsomme ikke-

klassificerede informationer, bl.a. 

bestemmelser om udveksling, behandling 

og opbevaring af sådanne oplysninger, som 

fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, 

Euratom) 2015/44342 og (EU, Euratom) 

2015/44443. Alternativt kan BEREC 

vedtage en afgørelse om at anvende 

Kommissionens regler med de fornødne 

ændringer. 

BEREC vedtager sine egne 

sikkerhedsregler, der svarer til 

Kommissionens sikkerhedsforskrifter til 

beskyttelse af EU-klassificerede 

informationer ("EUCI") og følsomme ikke-

klassificerede informationer, bl.a. 

bestemmelser om udveksling, behandling 

og opbevaring af sådanne oplysninger, som 

fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, 

Euratom) 2015/44342 og (EU, Euratom) 

2015/44443, jf. dog artikel 27, stk. 1. 

Alternativt kan BEREC vedtage en 

afgørelse om at anvende Kommissionens 

regler med de fornødne ændringer. 

__________________ __________________ 

42 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 

2015/443 af 13. marts 2015 om 

sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen 

(EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41). 

42 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 

2015/443 af 13. marts 2015 om 

sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen 

(EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41). 

43 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 

2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne 

for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 

klassificerede informationer (EUT L 72 af 

17.3.2015, s. 53). 

43 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 

2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne 

for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 

klassificerede informationer (EUT L 72 af 

17.3.2015, s. 53). 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis sådan udveksling af 

oplysninger omfatter videregivelse af 

personoplysninger til et tredjeland, skal 

medlemsstaterne overholde forordning 

(EU) 2016/679. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 



 

AD\1127729DA.docx 19/21 PE601.038v02-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erklæringerne skal være præcise og 

fuldstændige og afgives skriftligt hvert år 

og ajourføres, når det er nødvendigt. 

Interesseerklæringerne fra medlemmerne af 

bestyrelsen og den administrerende 

direktør offentliggøres. 

Erklæringerne skal være præcise og 

fuldstændige og afgives skriftligt hvert år 

og ajourføres, når det er nødvendigt. 

Interesseerklæringerne fra medlemmerne af 

bestyrelsen, den administrerende direktør 

og medlemmerne af arbejdsgrupperne 
offentliggøres. 
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