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UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c),
om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til

forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING

om et flerårigt program (2003-2005) for tilsyn med eEurope-handlingsplanen,
formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden

(MODINIS)

1. INDLEDNING

Ifølge artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), i EF-traktaten skal Kommissionen afgive
udtalelse om de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet har fremsat ved
andenbehandlingen. I det følgende redegør Kommissionen for sin holdning til det ene
ændringsforslag, som Parlamentet har fremsat.

2. BAGGRUND

Fremsendelse af forslaget til Rådet og Europa-Parlamentet
(KOM(2002)425 endelig) - 2002/0187 (COD) i henhold til EF-
trakatens artikel 157, stk. 3:

26. juli 2002

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 24. oktober 2002

Udtalelse fra Regionsudvalget: 12. februar 2003

Europa-Parlamentets udtalelse efter førstebehandlingen: 12. februar 2003

Efter Europa-Parlamentets udtalelse og i henhold til EF-traktatens
artikel 250, stk. 2, har Kommissionen ændret sit forslag.
Fremsendelse af det ændrede forslag:

7. april 2003

Vedtagelse af den fælles holdning (ved enstemmighed): 26. maj 2003

Kommissionen har afgivet en positiv udtalelse om Rådets fælles
holdning, bortset fra den bestemmelse, der vedrører budgettet for
programmet.

28. maj 2003
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3. FORSLAGETS FORMÅL

Formålet med forslaget om Modinis-programmet er at skabe et retsgrundlag for et fortsat
tilsyn med handlingsplanen eEurope 2005 og for formidling af bedste praksis. Herudover
giver beslutningsforslaget mulighed for at iværksætte forberedende foranstaltninger med
henblik på etablering af agenturet for net- og informationssikkerhed.

4. KOMMISSIONENS HOLDNING TIL EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG

Den 25. september 2003 vedtog Europa-Parlamentet et ændringsforslag til Rådets fælles
holdning vedrørende Modinis-programmet. Ændringsforslaget bygger på et kompromis
mellem Rådet og Parlamentet. Kommissionen accepterer Europa-Parlamentets
ændringsforslag, da det bidrager til at skabe enighed ved andenbehandlingen og derved gør
det muligt at indlede gennemførelsen af Modinis-programmet tidligere.

Ændringsforslag 1 (artikel 4, stk. 2) ændrer finansieringsrammen for gennemførelse af
programmet fra "20 mio. EUR" til "21 mio. EUR".

5. KONKLUSION

I henhold til artikel 250, stk. 2, i EF-traktaten, ændrer Kommissionen sit forslag som
beskrevet ovenfor.


