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Ändringsförslag 203
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar i 
terminalutrustning. Genom direktivet 
fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.”

”1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar i 
terminalutrustning i syfte att främja 
tillgängligheten för användare med 
funktionshinder och gynna användningen 
av elektroniska telekommunikationer 
bland de mest missgynnade användarna.
Genom direktivet fastställs uppgifter för 
nationella tillsynsmyndigheter och inrättas 
en rad förfaranden som syftar till att 
åstadkomma en harmoniserad tillämpning 
av regelverket inom hela gemenskapen.”

Or. it

Motivering

Syftet är att klarlägga de olika aspekter av terminalutrustning som kan tillgängliggöra alla 
telekommunikationstjänster.

Ändringsförslag 204
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar i 
terminalutrustning. Genom direktivet 
fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.”

”1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar i 
terminalutrustning, inbegripet 
terminalutrustnings tillgänglighet för 
personer med funktionshinder. Genom 
direktivet fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.”.

Or. ro

Motivering

Det är mycket viktigt att terminalutrustningen är lättillgänglig, så att personer med 
funktionshinder kan dra nytta av de tjänster som informationssamhället har att erbjuda.

Ändringsförslag 205
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar i 
terminalutrustning. Genom direktivet 
fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.

”1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar i 
terminalutrustning inbegripet för 
användning av funktionshindrade 
slutanvändare. Genom direktivet fastställs 
uppgifter för nationella tillsynsmyndigheter 
och inrättas en rad förfaranden som syftar 
till att åstadkomma en harmoniserad 
tillämpning av regelverket inom hela 
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gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 206
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 1 ska följande punkt införas:
”1a. Det harmoniserade regelverket bör 
främja konsumentskyddet när det gäller 
elektronisk kommunikation genom att 
garantera att det ges korrekt och 
uttömmande information i alla format och 
via alla medier, att priserna redovisas 
öppet och att tjänsterna håller hög 
kvalitet.
Dessutom måste det ta hänsyn till 
konsumentorganisationernas roll i 
samband med offentliga samråd och 
garantera att de behöriga myndigheterna 
eller individerna har de verktyg som krävs 
för att förhindra eventuell manipulering 
och effektivt motverka bedrägerier när det 
gäller elektroniska 
kommunikationstjänster.”

Or. it

Motivering

Syftet är att understryka vikten av konsumentskydd.
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Ändringsförslag 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Article 1 – led -2 (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-2) Artikel 2 a ska ersättas med följande:
”a) elektroniskt kommunikationsnät: 
system för överföring och i tillämpliga 
fall utrustning för koppling eller 
dirigering samt andra resurser eller 
inaktiva nätkomponenter som medger 
överföring av signaler via tråd, via 
radio, på optisk väg eller via andra 
elektromagnetiska överföringsmedier, 
däribland satellitnät, fasta nät 
(kretskopplade och paketkopplade, 
inbegripet Internet) och markbundna 
mobilnät, elnätsystem i den utsträckning 
dessa används för signalöverföring, 
rundradionät samt kabel-tv-nät, 
oberoende av vilken typ av information 
som överförs.”

Or. xm

Motivering

Förtydligande av definitionen på grund av att den gäller de elektroniska 
kommunikationsnäten i större utsträckning än de allmänna kommunikationsnäten.

Ändringsförslag 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

“b) gränsöverskridande marknader:
marknader som omfattar gemenskapen 
eller en betydande del därav och som är 
belägna i mer än en medlemsstat.”

”b) gränsöverskridande marknader:
marknader som fastställs i enlighet med 
artikel 15.4 och som omfattar 
gemenskapen eller en betydande del 
därav.”

Or. es

Motivering

Hänvisningen till artikel 15.4 bör behållas eftersom det är där det anges hur de 
gränsöverskridande marknaderna ska fastställas.

Ändringsförslag 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“d) allmänt kommunikationsnät:
elektroniskt kommunikationsnät som helt 
eller huvudsakligen används för att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster som är tillgängliga 
för allmänheten och som stöder 
informationsöverföring mellan 
nätanslutningspunkter, inbegripet 
nätkomponenter som inte är aktiva.”

”d) allmänt kommunikationsnät:
elektroniskt kommunikationsnät som helt 
eller huvudsakligen används för att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster som är tillgängliga 
för allmänheten och som stöder 
informationsöverföring mellan 
nätanslutningspunkter.”

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa enhetlighet, då detta införts i definitionen av elektroniska 
kommunikationsnät (artikel 2 a).
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Ändringsförslag 210
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. ledningar, master, 
kopplingsskåp och byggnader.”

e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. ledningar, inklusive 
de som ingår i annan offentlig och privat 
infrastruktur såsom ledningar för vatten, 
avlopp, gas och el, master, kopplingsskåp 
och byggnader.

Or. en

Motivering

För att främja utbyggnad av infrastrukturen bör tillgången till ledningar inte vara konstlat 
begränsad till telekommunikationsoperatörers ledningar utan omfatta alla tillgängliga 
ledningar. Ju fler ledningar som finns tillgängliga, desto större är möjligheterna till hållbar 
konkurrens beroende på tredje parters nätutbyggnad. Nya generationens tjänster kommer inte 
att använda de gamla kopparledningarna. En helt ny infrastruktur kommer att utvecklas, för 
vilken flaskhalsen är anslutningarnas fysiska ledningar.

Ändringsförslag 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

“e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. ledningar, master, 
kopplingsskåp och byggnader.”

”e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
identitets-, närvaro- och 
lokaliseringstjänster, system för villkorad 
tillgång och elektroniska programguider, 
liksom fysisk infrastruktur som t.ex. 
ledningar, master, kopplingsskåp och 
byggnader.”

Or. es

Motivering

Syftet är att vidga definitionen genom att lägga till ytterligare exempel på tillhörande 
faciliteter.

Dessutom bör ordalydelsen stämma överens med artikel 12 i i 2007 års förslag till direktiv 
om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande 
faciliteter.

Ändringsförslag 212
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 

e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
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nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. ledningar, master, 
kopplingsskåp och byggnader.”

nummer- och adressomvandlingssystem, 
faktureringstjänster, insamlingstjänster 
och abonnentdatabaser för 
nummerupplysningstjänster, system för 
villkorad tillgång och elektroniska 
programguider, liksom fysisk infrastruktur 
som t.ex. ledningar, master, kopplingsskåp 
och byggnader.

Or. en

Motivering

Faktureringstjänster och insamlingstjänster samt tillgång till abonnentdatabaser utgör 
väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som säkerställer att 
slutanvändarna kan nå varandra, måste tillhandahålla kunder som efterfrågar 
nummerupplysningstjänster för att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga 
nummerupplysningstjänster i enlighet med direktivet avseende genomförandet av full 
konkurrens på marknaderna för teletjänster (artikel 5). Tillgången till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 213
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. ledningar, master, 
kopplingsskåp och byggnader.”

”e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
faktureringstjänster, insamlingstjänster 
och abonnentdatabaser för 
nummerupplysningstjänster, system för 
villkorad tillgång och elektroniska 
programguider, liksom fysisk infrastruktur 
som t.ex. ledningar, master, kopplingsskåp 
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och byggnader.

Or. en

Motivering

Faktureringstjänster och insamlingstjänster samt tillgång till abonnentdatabaser utgör 
väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som säkerställer att 
slutanvändarna kan nå varandra, måste tillhandahålla kunder som efterfrågar 
nummerupplysningstjänster för att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga 
nummerupplysningstjänster i enlighet med direktivet avseende genomförandet av full 
konkurrens på marknaderna för teletjänster (artikel 5). Tillgången till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. ledningar, master, 
kopplingsskåp och byggnader.”

”e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
faktureringstjänster, insamlingstjänster 
och abonnentdatabaser för 
nummerupplysningstjänster, system för 
villkorad tillgång och elektroniska 
programguider, liksom fysisk infrastruktur 
som t.ex. ledningar, master, kopplingsskåp 
och byggnader.

Or. en

Motivering

Faktureringstjänster och insamlingstjänster samt tillgång till abonnentdatabaser utgör 
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väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som säkerställer att 
slutanvändarna kan nå varandra, måste tillhandahålla kunder som efterfrågar 
nummerupplysningstjänster för att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga 
nummerupplysningstjänster i enlighet med direktivet avseende genomförandet av full 
konkurrens på marknaderna för teletjänster (artikel 5). Tillgången till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
tekniskt hindrar gemensamt utnyttjande 
av frekvenser eller som i övrigt allvarligt 
kan försämra, hindra eller upprepade 
gånger störa en radiokommunikationstjänst 
som drivs i enlighet med tillämplig 
internationell, gemenskaps- eller nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna införa restriktioner inte bara där störningar konstaterats utan 
också i situationer där det är sannolikt att skadliga störningar kan uppkomma. 
Störningsproblem mellan envägs- och tvåvägstjänster (mottagning och sändning) kan få 
allvarliga följder, och därför är ett skydd mot skadliga störningar (i enlighet med 
internationellt avtalade frekvensplaner, i synnerhet ITU:s Genève-plan GE-06) en fråga av 
största vikt. De nationella rättssystemen måste ha spelrum att trygga spektrumets 
gemensamma utnyttjande.
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Ändringsförslag 216
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt kan försämra, hindra
eller upprepade gånger störa en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig internationell, 
gemenskaps- eller nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna införa restriktioner inte bara där störningar konstaterats utan 
också i situationer där det är sannolikt att skadliga störningar kan uppkomma. Definition av 
skadliga störningar bör följaktligen ändras i linje med detta.

Ändringsförslag 217
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en elektronisk kommunikationstjänst, som 
exempelvis leder till att en 
radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en elektronisk 
kommunikationstjänst som drivs i enlighet 
med tillämplig internationell, gemenskaps-
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eller nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Mobilnätoperatörer uppmanas att tillhandahålla högkvalitativa tjänster enligt direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Skadlig störning påverkar mobilnätoperatörers tjänster på 
samma sätt som alla andra elektroniska kommunikationstjänster påverkas. Därför bör 
definitionen av skadlig störning omfatta alla tjänster och inte bara enskilda tjänster som 
anses särskilt viktiga.

Ändringsförslag 218
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig 
gemenskapslagstiftning, internationella 
frekvensplaner eller nationell lagstiftning.

Or. de

Motivering

Klarläggande om att även internationella frekvensplaner måste beaktas.
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Ändringsförslag 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som i 
övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs i 
enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.”

s) skadlig störning: skadlig störning: en 
störning som gör att en 
radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som i 
övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs i 
enlighet med tillämplig internationell och 
gemenskaps- eller nationell lagstiftning.”

Or. es

Motivering

Syftet är att i denna definition beakta lagstiftningen inte bara på nationell nivå och 
gemenskapsnivå, utan även internationellt.

Ändringsförslag 220
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som i 
övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs i 
enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.”

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig internationell,
gemenskaps- eller nationell lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag 221
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som i 
övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en
radiokommunikationstjänst som drivs i 
enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.”

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig internationell,
gemenskaps- eller nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör vid behov kunna införa begränsningar för att undvika fastställda 
störningar eller i samband med situationer då skadlig störning kan tänkas uppstå.

Det är väsentligt att ITU:s föreskrifter och förfaranden beaktas. Vissa tjänster som exempelvis 
satellittjänster kan godkännas av nationella förvaltningar inom ITU som inte tillhör EU-
sfären trots att de tillhandahållna tjänsterna tas i anspråk inom EU.

Ändringsförslag 222
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande led ska läggas till i artikel 2:
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”sa) ”allmänt tillgänglig”: tillgänglig för 
allmänheten efter godkännande av 
kommersiella villkor”,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klarlägga ett begrepp som används genomgående i direktiven 
men som tolkas på olika sätt i de nationella lagstiftningarna, vilket leder till avsevärda 
skillnader när det gäller de rättigheter, skyldigheter och administrativa åligganden som 
gäller för tillhandahållare av telekommunikationstjänster i olika länder.

Ändringsförslag 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande led ska läggas till i artikel 2:
”sa) ”allmänt tillgänglig”: tillgänglig för 
allmänheten efter godkännande av 
kommersiella villkor”,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klarlägga ett begrepp som används genomgående i direktiven 
men som tolkas på olika sätt i de nationella lagstiftningarna, vilket leder till avsevärda 
skillnader när det gäller de rättigheter, skyldigheter och administrativa åligganden som 
gäller för tillhandahållare av telekommunikationstjänster i olika länder.
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Ändringsförslag 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt och öppet redovisat.
Nationella tillsynsmyndigheter ska inte 
begära eller ta emot instruktioner från 
något annat organ i samband med det 
löpande genomförandet av uppgifterna som 
tilldelats dem enligt den nationella 
lagstiftning som genomför 
gemenskapslagstiftningen. Endast 
överklagandeinstanser inrättade i enlighet 
med artikel 4 eller nationella domstolar ska 
ha befogenheter att upphäva eller 
undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt och öppet redovisat.
De nationella tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för förhandsregleringen av 
marknaderna ska inte begära eller ta emot 
instruktioner från något annat organ i 
samband med det löpande genomförandet 
av uppgifterna som tilldelats dem enligt 
den nationella lagstiftning som genomför 
gemenskapslagstiftningen.

Or. es

Motivering

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.
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Ändringsförslag 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt och öppet redovisat.
Nationella tillsynsmyndigheter ska inte 
begära eller ta emot instruktioner från 
något annat organ i samband med det 
löpande genomförandet av uppgifterna som 
tilldelats dem enligt den nationella 
lagstiftning som genomför 
gemenskapslagstiftningen. Endast 
överklagandeinstanser inrättade i enlighet 
med artikel 4 eller nationella domstolar ska 
ha befogenheter att upphäva eller 
undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt, öppet redovisat och 
tidsmässigt rimligt. Nationella 
tillsynsmyndigheter ska inte begära eller ta 
emot instruktioner från något annat organ 
i samband med det löpande genomförandet 
av uppgifterna som tilldelats dem enligt 
den nationella lagstiftning som genomför 
gemenskapslagstiftningen. Endast 
överklagandeinstanser inrättade i enlighet 
med artikel 4 eller nationella domstolar ska 
ha befogenheter att upphäva eller 
undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

Or. en

Motivering

Om nationella tillsynsmyndigheter inte iakttar en rimlig handläggningstid, exempelvis för 
marknadsgranskningar, kan detta få konkurrens- och innovationshämmande effekter på 
marknaden.

Ändringsförslag 226
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att chefen Mandatperioden för de nationella 
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för den nationella tillsynsmyndigheten 
eller hans/hennes ersättare ska kunna
avsättas enbart om han/hon inte längre 
uppfyller kraven för att utföra sina 
uppgifter som fastställts i förväg i nationell 
lagstiftning eller om han/hon gjort sig 
skyldig till ett allvarligt fel i 
yrkesutövningen. Beslutet att avsätta den 
nationella tillsynsmyndighetens chef ska 
innehålla en motivering och offentliggöras 
vid tidpunkten för uppsägningen.

tillsynsmyndigheternas styrelseledamöter 
ska vara fem år med möjlighet till 
förlängning. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att den nationella 
tillsynsmyndighetens styrelseledamöter 
kan avsättas enbart om de inte längre 
uppfyller kraven för att utföra sina 
uppgifter som fastställts i förväg i nationell 
lagstiftning eller om de gjort sig skyldiga
till ett allvarligt fel i yrkesutövningen. 
Beslutet att avsätta en ledamot av den 
nationella tillsynsmyndighetens styrelse
ska innehålla en motivering och 
offentliggöras vid tidpunkten för 
uppsägningen.

Or. ro

Motivering

Dessa bestämmelser behövs för att säkerställa tillsynsmyndigheternas stabilitet och 
oberoende.

Ändringsförslag 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att chefen 
för den nationella tillsynsmyndigheten eller 
hans/hennes ersättare ska kunna avsättas 
enbart om han/hon inte längre uppfyller 
kraven för att utföra sina uppgifter som 
fastställts i förväg i nationell lagstiftning 
eller om han/hon gjort sig skyldig till ett 
allvarligt fel i yrkesutövningen. Beslutet att 
avsätta den nationella tillsynsmyndighetens 
chef ska innehålla en motivering och 
offentliggöras vid tidpunkten för 
uppsägningen.

Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
ovannämnda chefen för den nationella 
tillsynsmyndigheten eller hans/hennes 
ersättare ska kunna avsättas enbart om 
han/hon inte längre uppfyller kraven för att 
utföra sina uppgifter som fastställts i 
förväg i nationell lagstiftning eller om 
han/hon gjort sig skyldig till ett allvarligt 
fel i yrkesutövningen. Beslutet att avsätta 
den nationella tillsynsmyndighetens chef 
ska innehålla en motivering och 
offentliggöras vid tidpunkten för 
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uppsägningen.

Or. es

Motivering

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Ändringsförslag 228
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande punkt ska läggas till i 
led 3.3:
3a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska för sin del enbart begära information 
och dokumentation från leverantörer av 
kommunikationstjänster och/eller 
kommunikationsnätverk i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
fullgöra de skyldigheter som ålagts dem 
av medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Inrättandet av oberoende och opartiska nationella tillsynsmyndigheter vars hela verksamhet 
bedrivs i enlighet med öppenhetsprincipen välkomnas varmt liksom den utökade rätten till 
överklaganden. Skyldigheten att tillhandahålla dokumentation och information i detta 
sammanhang bör därför begränsas i möjligaste mån, inte minst för att undvika att 



PE407.630v01-00 22/106 AM\725136SV.doc

SV

tillhandahållandet och förberedelsen av sådant material inte utvecklas till en ny 
resurskrävande uppgift för de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 229
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande punkt ska läggas till i 
artikel 3:
”3a. Medlemsstaterna ska se till att de mål 
som uppställts för BERT aktivt stöds av 
ansvariga nationella tillsynsmyndigheter 
genom att främja större samordning och 
enhetlighet i lagstiftningen.
Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har 
tillräckliga ekonomiska resurser och 
tillräcklig personal för att kunna utföra 
de uppgifter de tilldelats som ger dem 
möjlighet att aktivt delta i och bidra till 
BERT. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska ha separat 
årlig budget som ska offentliggöras”.

Or. en

Motivering

Genom tillägget av artikel 3a säkerställs att medlemsstaterna inrättar organet för europeiska 
tillsynsmyndigheter inom telekommunikation (BERT) som omfattar samtliga nationella 
tillsynsmyndigheter. BERT kommer att inrättas som en sammanslutning av nationella 
tillsynsmyndigheter som inte kommer att vara en juridiskt fristående person. Detta organ 
kommer framför allt inte att direkt eller indirekt ingå i gemenskapens förvaltning. Därmed 
undviks all motstridighet med EG-domstolens rättspraxis i Meroni-målet.
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Ändringsförslag 230
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b) Följande punkt ska läggas till i 
artikel 3:
”3b. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna, när de 
fattar beslut som rör deras 
hemmamarknader, verkligen beaktar de 
gemensamma ståndpunkter som utfärdats 
av BERT”.

Or. en

Ändringsförslag 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 3a

Medlemsstaterna ska gemensamt inrätta 
ett nätverk för nationella 
tillsynsmyndigheter enligt närmare 
föreskrifter i förordning (EG) nr [.../...]1”.
1 Förordning om inrättande av nätverket 
för nationella tillsynsmyndigheter för den 
europeiska marknaden för elektronisk 
kommunikation.

Or. en



PE407.630v01-00 24/106 AM\725136SV.doc

SV

Motivering

Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation bör ersättas med 
nätverket för nationella tillsynsmyndigheter. Europeiska myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation skapar stor byråkrati och strider mot subsidiaritetsprincipen och 
mot det långsiktiga målet att ersätta förhandsregleringar med konkurrenslagstiftning. Den 
visar dessutom tecken på bristande självständighet.

Ändringsförslag 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
på nationell nivå finns fungerande system 
enligt vilka varje användare eller företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller 
kommunikationstjänster, som berörs av ett 
beslut av en nationell tillsynsmyndighet, 
har rätt att överklaga beslutet till en instans 
som är oberoende av de inblandade 
parterna. Denna instans, som kan vara en 
domstol, ska ha tillgång till den kompetens 
som är nödvändig för att den ska kunna 
utföra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till 
ärendet i sak och att det finns ett effektivt 
förfarande för överklagande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
på nationell nivå finns fungerande system 
enligt vilka varje användare eller företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller 
kommunikationstjänster, som berörs av ett 
beslut av en nationell tillsynsmyndighet, 
har rätt att överklaga beslutet till en instans 
som är oberoende av de inblandade 
parterna. Denna instans, som kan vara en 
domstol, ska ha tillgång till den kompetens 
som är nödvändig för att den ska kunna 
utföra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till 
ärendet i sak och att det finns ett effektivt 
förfarande för överklagande.
Medlemsstaterna bör begränsa 
handläggningstiden för sådana 
överklaganden.

Or. en

Motivering

Överklagandeförfaranden kan idag dra ut på flera år och då har det blivit för sent att lösa det 
ursprungliga problemet.
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Ändringsförslag 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I väntan på utgången av ett sådant 
överklagande ska den nationella 
tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att 
gälla såvida inte provisoriska åtgärder 
beviljas. Provisoriska åtgärder kan beviljas 
om det finns ett brådskande behov av att 
upphäva beslutets effekt för att förhindra 
allvarlig och irreparabel skada för den 
aktör som tillämpar dessa åtgärder och om 
intressebalansen så kräver.”

I väntan på utgången av ett sådant 
överklagande ska den nationella 
tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att 
gälla såvida inte provisoriska åtgärder 
beviljas. Provisoriska åtgärder kan beviljas 
i enlighet med relevant nationell 
lagstiftning om det finns ett brådskande 
behov av att upphäva beslutets effekt för 
att förhindra allvarlig och irreparabel skada 
för den aktör som tillämpar dessa åtgärder 
och om intressebalansen så kräver.”

Or. es

Motivering

Man måste ta hänsyn till att medlemsstaternas processrättssystem skiljer sig åt.

Ändringsförslag 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I väntan på utgången av ett sådant 
överklagande ska den nationella 
tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att 
gälla såvida inte provisoriska åtgärder 
beviljas. Provisoriska åtgärder kan beviljas 
om det finns ett brådskande behov av att 
upphäva beslutets effekt för att förhindra 
allvarlig och irreparabel skada för den 

I väntan på utgången av ett sådant 
överklagande ska den nationella 
tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att 
gälla såvida inte provisoriska åtgärder 
beviljas. Provisoriska åtgärder kan endast
beviljas om det finns ett brådskande behov 
av att upphäva beslutets effekt för att 
förhindra allvarlig och irreparabel skada 
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aktör som tillämpar dessa åtgärder och om 
intressebalansen så kräver.”

för den aktör som tillämpar dessa åtgärder 
och om intressebalansen så kräver.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga att provisoriska åtgärder inte får beviljas av andra orsaker.

Ändringsförslag 235
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska läggas till:
”2a. Överklagandeinstanser ska ha rätt 
att begära ett yttrande från BERT innan 
de fattar beslut i ett 
överklagandeförfarande”.

Or. en

Motivering

Överklagandeinstanserna bör också ha rätt att samråda med BERT om ärendet får 
konsekvenser för den inre marknaden. Denna mekanism underlättar en successiv 
harmonisering av tillämpningen av regelverket och skapar större enhetlighet inom 
marknaden för elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska samla information 
om överklaganden, antalet ansökningar om 
överklagande, överklagandeförfarandenas 
löptid, antalet beslut om att bevilja de
interimistiska åtgärder som fattats i 
enlighet med punkt 1 och motiveringen 
för dessa beslut. Medlemsstaterna ska 
årligen göra denna information tillgänglig 
för kommissionen och för den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation (nedan 
kallad ’Europeiska myndigheten’).”

3. Medlemsstaterna ska samla information 
om antalet ansökningar om överklagande, 
överklagandeförfarandenas löptid och
antalet beslut om att bevilja interimistiska 
åtgärder. Medlemsstaterna ska efter en 
motiverad begäran årligen göra denna 
information tillgänglig för kommissionen.”

Or. es

Motivering

Syftet är att undvika ökad byråkrati och onödiga kostnader.

Ändringsförslag 237
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska samla information 
om överklaganden, antalet ansökningar om 
överklagande, överklagandeförfarandenas 
löptid, antalet beslut om att bevilja de 
interimistiska åtgärder som fattats i 
enlighet med punkt 1 och motiveringen för 
dessa beslut. Medlemsstaterna ska årligen 
göra denna information tillgänglig för 
kommissionen och för den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation (nedan 
kallad ’Europeiska myndigheten’).”

3. Medlemsstaterna ska samla information 
om överklaganden, antalet ansökningar om 
överklagande, överklagandeförfarandenas 
löptid, antalet beslut om att bevilja de 
interimistiska åtgärder som fattats i 
enlighet med punkt 1 och motiveringen för 
dessa beslut. Medlemsstaterna ska årligen 
göra denna information tillgänglig för 
BERT.
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Or. de

Motivering

Inrättandet av oberoende och opartiska nationella tillsynsmyndigheter vars hela verksamhet 
bedrivs i enlighet med öppenhetsprincipen välkomnas varmt liksom den utökade rätten till 
överklaganden. Skyldigheten att tillhandahålla dokumentation och information i detta 
sammanhang bör därför begränsas i möjligaste mån, inte minst för att undvika att 
tillhandahållandet och förberedelsen av sådant material inte utvecklas till en ny 
resurskrävande uppgift för de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska samla information 
om överklaganden, antalet ansökningar om 
överklagande, överklagandeförfarandenas 
löptid, antalet beslut om att bevilja de 
interimistiska åtgärder som fattats i 
enlighet med punkt 1 och motiveringen för 
dessa beslut. Medlemsstaterna ska årligen 
göra denna information tillgänglig för 
kommissionen och för den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation (nedan 
kallad ’Europeiska myndigheten’).”

3. Medlemsstaterna ska samla information 
om överklaganden, antalet ansökningar om 
överklagande, överklagandeförfarandenas 
löptid, antalet beslut om att bevilja de 
interimistiska åtgärder som fattats i 
enlighet med punkt 1 och motiveringen för 
dessa beslut. Medlemsstaterna ska årligen 
göra denna information tillgänglig för 
kommissionen och för nätverket för 
nationella tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation bör ersättas med 
nätverket för nationella tillsynsmyndigheter. Europeiska myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation skapar stor byråkrati och strider mot subsidiaritetsprincipen och 
mot det långsiktiga målet att ersätta förhandsregleringar med konkurrenslagstiftning. Den 
visar dessutom tecken på bristande självständighet.
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Ändringsförslag 239
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska också 
lämna in information om framtida 
utvecklingar i nät och tjänster som kan 
påverka de grossisttjänster som gjorts 
tillgängliga för konkurrenter. Företagen 
ska på begäran tillhandahålla sådan 
information snabbt och enligt den tidsskala 
och med den detaljeringsgrad som den 
nationella tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften.
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information.”

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska på 
begäran tillhandahålla sådan information 
snabbt och enligt den tidsskala och med 
den detaljeringsgrad som den nationella 
tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften.
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information och 
följa gemenskapslagstiftningen och 
nationell lagstiftning om affärssekretess.

Or. en

Motivering

Information om framtida utveckling avseende nät och tjänster ökar osäkerheten och 
utvecklingsriskerna. Därför är det viktigt att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna 
krav på information överensstämmer med gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning 
om affärssekretess.
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Ändringsförslag 240
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska också 
lämna in information om framtida 
utvecklingar i nät och tjänster som kan 
påverka de grossisttjänster som gjorts 
tillgängliga för konkurrenter. Företagen 
ska på begäran tillhandahålla sådan 
information snabbt och enligt den tidsskala 
och med den detaljeringsgrad som den 
nationella tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften.
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information.”

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska på 
begäran tillhandahålla sådan information 
snabbt och enligt den tidsskala och med 
den detaljeringsgrad som den nationella 
tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften.
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information.”

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillägget om information om framtida utveckling avseende nät och tjänster kan 
bli problematisk eftersom den sortens information sannolikt skulle innehålla insider-
information. Tröskeln för detta krav bör vara mycket hög. I detta fall är det inte klart vilket 
syftet och mervärdet skulle vara av att man krävde att operatörerna lämnar information till 
myndigheterna.



AM\725136SV.doc 31/106 PE407.630v01-00

SV

Ändringsförslag 241
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska också 
lämna in information om framtida 
utvecklingar i nät och tjänster som kan 
påverka de grossisttjänster som gjorts 
tillgängliga för konkurrenter. Företagen ska 
på begäran tillhandahålla sådan 
information snabbt och enligt den tidsskala 
och med den detaljeringsgrad som den 
nationella tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften.
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information.”

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen kan också 
åläggas att lämna in information om 
framtida utvecklingar i nät och tjänster om 
de redan är i ett sådant stadium att de ska 
börja tillämpas och det visar sig att de kan 
påverka de grossisttjänster som gjorts 
tillgängliga för konkurrenter. Företagen ska 
på begäran tillhandahålla sådan 
information snabbt och enligt den tidsskala 
och med den detaljeringsgrad som den 
nationella tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften.
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information.”

Or. de

Motivering

Skyldigheten att tillhandahålla information om framtida utveckling förutsätter praktiskt taget 
att de berörda företagen ska kunna se in i framtiden. Kravet är oprecist och väcker frågan om 
vilken utvecklingsnivå som krävs för att informationsskyldigheten ska gälla. Ett tydligt 
klarläggande är nödvändigt för att de nationella myndigheternas befogenhet att begära sådan 
information ska få rimliga proportioner och för att säkerställa företagens rättsliga säkerhet.
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Ändringsförslag 242
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4, ska 
medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist.

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4, ska 
medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, se till att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist på minst fyra veckor.

Or. en

Ändringsförslag 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4, ska 
medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4 och när 
de har en betydande inverkan på den 
relevanta marknaden, ska 
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såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist.

medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist på minst sex veckor.

Or. es

Ändringsförslag 244
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4, ska 
medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist.

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4, ska 
medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, se till att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist på minst åtta veckor.

Or. en

Motivering

I handlingsplanen ”Bättre lagstiftning” – (”Mot en bättre struktur för samråd och dialog. 
Allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter” s. 21 
(KOM(2002)0704)) fastställer kommissionen en tidsfrist på åtta veckor.
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Ändringsförslag 245
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
elektroniska kommunikationstjänsterna 
är tillgängliga även för personer med 
funktionshinder. Kommissionen ska lägga 
fram en årlig rapport till 
Europaparlamentet om de elektroniska 
kommunikationstjänsternas 
tillgänglighetsgrad och specifika 
informationssamhällstjänster för personer 
med funktionshinder.

Or. ro

Motivering

Det är oerhört viktigt att funktionshindrade personers integration i samhället att de har 
möjlighet att tillgå informationssamhällets tjänster.

Ändringsförslag 246
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bidra till den inre marknadens utveckling 
genom att samarbeta med kommissionen 
och Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation för att säkerställa en 

2. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bidra till utvecklandet av den inre 
marknaden genom att samarbeta med 
varandra inom ramen för BERT och med 
kommissionen på ett öppet sätt för att 
säkerställa konsekvent tillämpning i alla 
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konsekvent tillämpning i samtliga 
medlemsstater av bestämmelserna i detta 
direktiv och i särdirektiven. I detta syfte 
ska de särskilt samarbeta med 
kommissionen och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation för att 
identifiera de typer av instrument och 
lösningar som är bäst lämpade för att 
åtgärda enskilda situationer på 
marknaden.

medlemsstaterna av bestämmelserna i detta 
direktiv och i särdirektiven. I detta syfte 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna 
anta gemensamma ståndpunkter om de 
typer av instrument och lösningar som är 
bäst lämpade för att åtgärda
konkurrensproblem på de relevanta 
marknaderna.

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna beaktar BERT:s roll i artikel 7.

Ändringsförslag 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bidra till den inre marknadens utveckling 
genom att samarbeta med kommissionen 
och Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation för att säkerställa en 
konsekvent tillämpning i samtliga 
medlemsstater av bestämmelserna i detta 
direktiv och i särdirektiven. I detta syfte 
ska de särskilt samarbeta med 
kommissionen och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation för att 
identifiera de typer av instrument och 
lösningar som är bäst lämpade för att 
åtgärda enskilda situationer på marknaden.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bidra till den inre marknadens utveckling 
genom att samarbeta med kommissionen 
och BERT för att uppnå de mål som 
fastställs i artikel 8 och säkerställa en 
konsekvent tillämpning i samtliga 
medlemsstater av bestämmelserna i detta 
direktiv och i särdirektiven. I detta syfte 
ska de särskilt samarbeta med 
kommissionen och BERT för att identifiera 
de typer av instrument och lösningar som 
är bäst lämpade för att åtgärda enskilda 
situationer på marknaden.
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Or. es

Motivering

Det behövs en hänvisning till att direktivets allmänna mål måste uppnås.

Ändringsförslag 248
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bidra till den inre marknadens utveckling 
genom att samarbeta med kommissionen 
och Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation för att säkerställa en 
konsekvent tillämpning i samtliga 
medlemsstater av bestämmelserna i detta 
direktiv och i särdirektiven. I detta syfte 
ska de särskilt samarbeta med 
kommissionen och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation för att 
identifiera de typer av instrument och 
lösningar som är bäst lämpade för att 
åtgärda enskilda situationer på marknaden.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bidra till den inre marknadens utveckling 
genom att samarbeta med kommissionen 
och inom ramen för BERT för att 
säkerställa en konsekvent tillämpning i 
samtliga medlemsstater av bestämmelserna 
i detta direktiv och i särdirektiven. I detta 
syfte ska de samarbeta inom ramen för 
BERT för att identifiera de typer av 
instrument och lösningar som är bäst 
lämpade för att åtgärda enskilda situationer 
på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 249
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan åtgärder vidtas för att reglera 
en slutmarknad ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna utvärdera huruvida 
det förekommer snedvridning av 
marknaden på slutkundens nivå. Alla 
förslag till åtgärder som inför, ändrar 
eller återkallar en operatörs skyldighet på 
slutmarknaden ska i största möjliga 
utsträckning beakta varje aktörs 
marknadsinflytande på slutkundens nivå.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste i synnerhet beakta konkurrensen på 
slutmarknaden när de fattar beslut om att en lagstiftningsåtgärd ska vidtas. I direktivet bör 
det därför klart fastställas att lagstiftning som rör slutmarknaden ska föregås av en ingående 
analys av snedvridningen av marknaden på slutkundens nivå.

Ändringsförslag 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inget annat anges i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 7 a och efter 
det samrådsförfarande som anges i artikel 6 
ska den nationella tillsynsmyndigheten, om 
den avser att vidta en åtgärd som

3. Om inget annat anges i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 7 a och efter 
det samrådsförfarande som anges i artikel 6 
eller, i fall då den nationella 
tillsynsmyndigheten på grund av 
exceptionella orsaker så beslutar, innan 
samrådsförfarandet avslutas ska den 
nationella tillsynsmyndigheten, om den 
avser att vidta en åtgärd som

Or. es
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Motivering

Syftet är att ge större flexibilitet för att göra det möjligt att i undantagsfall informera 
kommissionen redan innan samrådsförfarandet avslutats.

Ändringsförslag 251
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inget annat anges i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 7 a och 
efter det samrådsförfarande som anges i 
artikel 6 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten, om den avser att vidta 
en åtgärd som

3. Förutom det samrådsförfarande som 
avses i artikel 6 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten, om den avser att vidta 
en åtgärd som

Or. en

Ändringsförslag 252
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inget annat anges i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 7 a och 
efter det samrådsförfarande som anges i 
artikel 6 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten, om den avser att vidta 
en åtgärd som

3. Då det samrådsförfarande som avses i 
artikel 6 genomförts ska den nationella 
tillsynsmyndigheten, om den avser att vidta 
en åtgärd som

Or. en
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Ändringsförslag 253
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

göra förslaget till åtgärd tillgängligt för 
kommissionen, Europeiska myndigheten 
för marknaden för elektronisk 
kommunikation och de nationella 
tillsynsmyndigheterna i andra 
medlemsstater, liksom den motivering som 
åtgärden grundar sig på i enlighet med 
artikel 5.3, och informera kommissionen 
och andra nationella regleringsmyndigheter 
om detta. De nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
får yttra sig till den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten inom högst en månad.
Enmånadsperioden kan inte förlängas.

samtidigt göra förslaget till åtgärd 
tillgängligt för kommissionen, nationella 
tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater 
och BERT, liksom den motivering som 
åtgärden grundar sig på, i enlighet med 
artikel 5.3, och informera kommissionen 
och andra nationella regleringsmyndigheter 
om detta. De nationella 
tillsynsmyndigheterna, BERT och 
kommissionen får yttra sig till den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten inom högst 
en månad eller inom den period som anges 
i artikel 6 om den perioden är längre.
Enmånadsperioden kan inte förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 254
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

göra förslaget till åtgärd tillgängligt för 
kommissionen, Europeiska myndigheten 
för marknaden för elektronisk 
kommunikation och de nationella 
tillsynsmyndigheterna i andra 
medlemsstater, liksom den motivering som 
åtgärden grundar sig på i enlighet med 

göra förslaget till åtgärd tillgängligt för 
kommissionen, BERT, och de nationella 
tillsynsmyndigheterna i andra 
medlemsstater, tillsammans med den 
motivering som åtgärden grundar sig på i 
enlighet med artikel 5.3, liksom den 
motivering som åtgärden grundar sig på i 
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artikel 5.3, och informera kommissionen 
och andra nationella tillsynsmyndigheter 
om detta. De nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
får yttra sig till den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten inom högst en månad.
Enmånadsperioden kan inte förlängas.

enlighet med artikel 5.3, och informera 
kommissionen och andra nationella 
tillsynsmyndigheter om detta. De 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen får yttra sig till den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten inom högst 
en månad. Enmånadsperioden kan inte 
förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 255
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5 och 
artiklarna 9-13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster),

utgår

Or. en

Motivering

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Ändringsförslag 256
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5 och 
artiklarna 9-13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster),

utgår

Or. de

Motivering

En utvidgning av vetorätten är överflödig. Det nuvarande systemet fungerar utan att det krävs 
ett ytterligare centraliserat beslutsförfarande på EU-nivå.

Ändringsförslag 257
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5 och 
artiklarna 9-13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster),

utgår

Or. en
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Motivering

En utvidgning av kommissionens vetorätt är onödig och kontraproduktiv. Det nuvarande 
systemet har på det hela taget gett tillförlitliga resultat. En central vetorätt skulle öka risken 
för ett övergripande synsätt. Marknadsvillkoren varierar avsevärt från en medlemsstat till en 
annan. Därför bör de enskilda besluten om reglering fattas på nationell nivå av nationella 
experter. Det nuvarande regelverket innebär redan att kommissionen är starkt involverad 
genom att den kan avge synpunkter om enskilda skyldigheter (lösningar). De nationella 
tillsynsmyndigheterna måste i största möjliga utsträckning beakta dessa synpunkter.

Ändringsförslag 258
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5 och 
artiklarna 9-13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster),

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen ska inte ha någon vetorätt när det gäller lösningar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna är bättre informerade när det gäller de nationella marknaderna och 
har bättre kontakt med marknadsaktörerna. En sådan vetorätt skulle skada 
lagstiftningsbehörigheten mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Om veto läggs in mot 
en särskild lösning som föreskrivs av en nationell tillsynsmyndighet skulle det bli ytterst svårt 
att tillämpa en sådan lösning i en annan medlemsstat även om denna vore lämplig i detta fall 
med hänsyn till rådande förhållanden på den nationella marknaden och tidsaspekten.
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Ändringsförslag 259
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under tvåmånadersperioden som avses 
i punkt 4 får kommissionen fatta beslut 
om att den nationella tillsynsmyndigheten 
ska dra tillbaka förslaget till åtgärd.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som 
avgetts i enlighet med artikel 5 i 
förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den 
föreslagna åtgärden bör antas, 
tillsammans med specifika förslag till 
ändringar av densamma.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen ska inte ha någon vetorätt när det gäller lösningar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna är bättre informerade när det gäller de nationella marknaderna och 
har bättre kontakt med marknadsaktörerna. En sådan vetorätt skulle skada 
lagstiftningsbehörigheten mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Om veto läggs in mot 
en särskild lösning som föreskrivs av en nationell tillsynsmyndighet skulle det bli ytterst svårt 
att tillämpa en sådan lösning i en annan medlemsstat även om denna vore lämplig i detta fall 
med hänsyn till rådande förhållanden på den nationella marknaden och tidsaspekten.

Ändringsförslag 260
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under tvåmånadersperioden som avses 
i punkt 4 får kommissionen fatta beslut 
om att den nationella tillsynsmyndigheten 
ska dra tillbaka förslaget till åtgärd.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som 
avgetts i enlighet med artikel 5 i 
förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den 
föreslagna åtgärden bör antas, 
tillsammans med specifika förslag till 
ändringar av densamma.

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionens rätt att lägga in veto mot åtgärder bör avslås. Ett nytt 
”samregleringsförfarande” som medför ett nära samarbete mellan kommissionen, BERT och 
de nationella tillsynsmyndigheterna vore att föredra.

Ändringsförslag 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under tvåmånadersperioden som avses i 
punkt 4 får kommissionen fatta beslut om 
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som 

5. Under tvåmånadersperioden som avses i 
punkt 4 får kommissionen i fråga om 
förslaget till åtgärder som anges i 
punkt 4 a och b i denna artikel fatta beslut 
om att den nationella tillsynsmyndigheten 
ska dra tillbaka förslaget till åtgärder 
och/eller, i lämpliga fall, avge en 
rekommendation rörande förslaget till 
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avgetts i enlighet med artikel 5 i 
förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

åtgärder som avses i punkt 4 c.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från BERT 
innan den fattar ett beslut och/eller avger 
en rekommendation. Beslutet och/eller 
rekommendationen ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

Or. es

Ändringsförslag 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under tvåmånadersperioden som avses 
i punkt 4 får kommissionen fatta beslut om 
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som avgetts 
i enlighet med artikel 5 i 
förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

5. Beträffande sådana åtgärder som avses 
i punkterna 4 a och b och inom den
tvåmånadersperiod som avses i punkt 4 får 
kommissionen fatta beslut om att den 
nationella tillsynsmyndigheten ska dra 
tillbaka förslaget till åtgärd. Kommissionen 
ska därvid i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som avgetts 
i enlighet med artikel 5 i 
förordning […/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

Or. en
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Motivering

Man bör välja ett mer avvägt sätt att lösa problemet. I stället för att ge kommissionen direkt 
vetorätt när det gäller lösningar bör man mellan den nationella tillsynsmyndighet som 
föreslagit åtgärden och nätverket för nationella tillsynsmyndigheter inleda en ”dialog om 
regleringsfrågor” om i vad mån lösningen är lämplig och effektiv. I samband med denna 
dialog bör alla deltagare beakta marknadsaktörernas synpunkter. Syftet med denna dialog är 
att deltagarna ska enas om vilken lösning som är lämpligast och mest effektiv.

Ändringsförslag 263
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under tvåmånadersperioden som avses i 
punkt 4 får kommissionen fatta beslut om 
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som avgetts 
i enlighet med artikel 5 i 
förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

5. Under tvåmånadersperioden som avses i 
punkt 4 får kommissionen fatta beslut om 
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd.  
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som avgetts 
i enlighet med artikel 5 i 
förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas. BERT ska utarbeta en 
rekommendation om hur 
lagstiftningsåtgärden ska utformas.
Denna rekommendation ska läggas fram 
för den nationella tillsynsmyndigheten.
Den nationella tillsynsmyndigheten bör i 
möjligaste mån beakta 
rekommendationen men kan avvika från 
denna. Kommissionen och BERT måste 
ges en utförlig motivering vid en sådan 
avvikelse.

Or. de
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Motivering

BERT bör ha rätt att lägga fram en rekommendation om hur lagstiftningsåtgärden ska 
utformas. Kommissionen bör inte ges rätt att föreskriva vilken lagstiftningsåtgärd som ska 
vidtas. Därigenom blir det möjligt att i största möjliga utsträckning dra nytta av BERT:s 
praktiska erfarenhet och att förebygga att kommissionens befogenheter ökar på ett ensidigt 
sätt. De nationella tillsynsmyndigheterna måste ta vederbörlig hänsyn till BERT:s 
rekommendation. Avvikelser ska dock kunna göras om de är välmotiverade.

Ändringsförslag 264
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under tvåmånadersperioden som avses i 
punkt 4 får kommissionen fatta beslut om 
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som 
avgetts i enlighet med artikel 5 i 
förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

5. Under tvåmånadersperioden som avses i 
punkt 4 får kommissionen fatta beslut om 
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd. Beslutet 
ska åtföljas av en detaljerad och objektiv 
analys av varför kommissionen inte anser 
att den föreslagna åtgärden bör antas, 
tillsammans med specifika förslag till 
ändringar av densamma.

Or. en

Motivering

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.
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Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Ändringsförslag 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om kommissionen signalerar 
allvarliga tvivel beträffande åtgärder som 
avses i punkt 4 c ska en dialog om 
regleringsfrågor inledas mellan den 
nationella tillsynsmyndigheten och 
nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter. Syftet är att slå fast 
den åtgärd som på lämpligaste och mest 
effektiva sätt löser konkurrensproblemet 
med beaktande av marknadsaktörernas 
synpunkter och att åtgärderna på den inre 
marknaden ska vara konsekventa. 
Dialogen om regleringsfrågor får under 
inga förhållanden pågå längre än den 
period om två månader som föreskrivs i 
punkt 4.
Om dialogen om regleringsfrågor 
resulterar i att nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter med två tredjedels 
majoritet finner åtgärden lämplig, får den 
nationella tillsynsmyndigheten besluta om 
åtgärden. Om åtgärden inte på detta sätt 
godkänns av nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter får kommissionen ge 
uttryck för sina allvarliga tvivel genom att 
besluta att kräva att den nationella 
tillsynsmyndigheten drar tillbaka förslaget 
till åtgärd.
Den nationella tillsynsmyndigheten har 
rätt att när som helst medan dialogen om 
regleringsfrågor pågår dra tillbaka sitt 
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förslag till åtgärd.

Or. en

Motivering

Man bör välja ett mer avvägt sätt att lösa problemet. I stället för att ge kommissionen direkt 
vetorätt när det gäller lösningar bör man mellan den nationella tillsynsmyndighet som 
föreslagit åtgärden och nätverket för nationella tillsynsmyndigheter inleda en ”dialog om 
regleringsfrågor” om i vad mån lösningen är lämplig och effektiv. I samband med denna 
dialog bör alla deltagare beakta marknadsaktörernas synpunkter. Syftet med denna dialog är 
att deltagarna ska enas om vilken lösning som är lämpligast och mest effektiv.

Ändringsförslag 266
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 
med punkt 5 som kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska återkalla ett 
förslag till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten antingen ändra eller 
återkalla förslaget till åtgärd. Om 
förslaget till åtgärd ändras ska den 
nationella tillsynsmyndigheten genomföra 
ett offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen ska inte ha någon vetorätt när det gäller lösningar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna är bättre informerade när det gäller de nationella marknaderna och 
har bättre kontakt med marknadsaktörerna. En sådan vetorätt skulle skada 
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lagstiftningsbehörigheten mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Om veto läggs in mot 
en särskild lösning som föreskrivs av en nationell tillsynsmyndighet skulle det bli ytterst svårt 
att tillämpa en sådan lösning i en annan medlemsstat även om denna vore lämplig i detta fall 
med hänsyn till rådande förhållanden på den nationella marknaden och tidsaspekten.

Ändringsförslag 267
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 
med punkt 5 som kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska återkalla ett 
förslag till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten antingen ändra eller 
återkalla förslaget till åtgärd. Om 
förslaget till åtgärd ändras ska den 
nationella tillsynsmyndigheten genomföra 
ett offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionen bör inte ha rätt att lägga in veto mot åtgärder. Ett nytt 
”samregleringsförfarande” som medför ett nära samarbete mellan kommissionen, BERT och 
de nationella tillsynsmyndigheterna vore att föredra.
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Ändringsförslag 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 
med punkt 5 som kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska återkalla ett 
förslag till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten antingen ändra eller 
återkalla förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till åtgärd 
till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.

6. Inom sex månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 
med punkt 5 som kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska återkalla ett 
förslag till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten antingen ändra eller 
återkalla förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till åtgärd 
till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.

Or. es

Motivering

För att det ska skapas överensstämmelse med föregående punkt måste det i fråga om 
tidsfristen skapas utrymme för större flexibilitet och mer tid för den nationella 
tillsynsmyndigheten att anta kommissionens föreslagna åtgärd.

Ändringsförslag 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 
med punkt 5 som kräver att den nationella 

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet
med punkt 5 eller 5a som kräver att den 
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tillsynsmyndigheten ska återkalla ett 
förslag till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten antingen ändra eller 
återkalla förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett
offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till åtgärd 
till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.

nationella tillsynsmyndigheten ska 
återkalla ett förslag till åtgärd ska den 
nationella tillsynsmyndigheten antingen 
ändra eller återkalla förslaget till åtgärd.
Om förslaget till åtgärd ändras ska den 
nationella tillsynsmyndigheten genomföra 
ett offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till åtgärd 
till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.

Or. en

Motivering

Man bör välja ett mer avvägt sätt att lösa problemet. I stället för att ge kommissionen direkt 
vetorätt när det gäller lösningar bör man mellan den nationella tillsynsmyndighet som 
föreslagit åtgärden och nätverket för nationella tillsynsmyndigheter inleda en ”dialog om 
regleringsfrågor” om i vad mån lösningen är lämplig och effektiv. I samband med denna 
dialog bör alla deltagare beakta marknadsaktörernas synpunkter. Syftet med denna dialog är 
att deltagarna ska enas om vilken lösning som är lämpligast och mest effektiv.

Ändringsförslag 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den berörda nationella 
regleringsmyndigheten skall i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandena från 
övriga nationella regleringsmyndigheter 
och kommissionen och får, utom i de fall 
som omfattas av punkt 4, anta det förslag 
till åtgärd som följer av detta och skall, om 
den gör detta, meddela det till 
kommissionen. Övriga nationella organ 
som utövar befogenheter enligt detta 
direktiv eller särdirektiven ska också i 
största möjliga utsträckning beakta 

7. Den berörda nationella 
regleringsmyndigheten skall i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandena från 
övriga nationella regleringsmyndigheter 
och kommissionen och får, utom i de fall 
som omfattas av punkt 4 a och b, anta det 
förslag till åtgärd som följer av detta och 
skall, om den gör detta, meddela det till 
kommissionen. Övriga nationella organ 
som utövar befogenheter enligt detta 
direktiv eller särdirektiven ska också i 
största möjliga utsträckning beakta 
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kommissionens kommentarer. kommissionens kommentarer. Om den 
nationella tillsynsmyndigheten beslutar 
att inte anta förslaget till åtgärder på 
grundval av den rekommendation som 
antagits på grundval av punkt 5 ska den 
offentliggöra skälen och motiveringen till 
sitt beslut och översända denna 
information till kommissionen.

Or. es

Motivering

För att det ska skapas överensstämmelse med föregående punkt måste det i fråga om 
tidsfristen skapas utrymme för större flexibilitet och mer tid för den nationella 
tillsynsmyndigheten att anta kommissionens föreslagna åtgärd.

Ändringsförslag 271
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandena från andra 
nationella tillsynsmyndigheter och 
kommissionen. Den får, utom i de fall som 
omfattas av punkt 4, anta det förslag till 
åtgärd som blir resultatet och ska, om den 
gör det, meddela detta till kommissionen.
Övriga nationella organ som utövar 
befogenheter enligt detta direktiv eller 
särdirektiven ska också i största möjliga 
utsträckning beakta kommissionens 
kommentarer.

7. Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandena från andra 
nationella tillsynsmyndigheter, BERT och 
kommissionen. Den får, utom i de fall som 
omfattas av punkt 4, anta det förslag till 
åtgärd som blir resultatet och ska, om den 
gör det, meddela detta till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om ett förslag till åtgärd har ändrats i 
enlighet med punkt 6 kan kommissionen 
fatta ett beslut som kräver att den 
nationella tillsynsmyndigheten ska införa 
en särskild skyldighet enligt 
artiklarna 9-13 a i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) inom en 
bestämd tidsperiod.

utgår

När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet som avgetts 
av Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation i enlighet med artikel 6 i 
förordning […./EG], särskilt i 
utarbetandet av detaljerna i de(n) 
skyldighet(er) som ska införas.

Or. es

Motivering

Förtydligande av definitionen eftersom den gäller de elektroniska kommunikationsnäten i 
större utsträckning än de allmänna kommunikationsnäten.
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Ändringsförslag 273
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om ett förslag till åtgärd har ändrats i 
enlighet med punkt 6 kan kommissionen 
fatta ett beslut som kräver att den 
nationella tillsynsmyndigheten ska införa 
en särskild skyldighet enligt artiklarna 9-
13 a i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) inom en 
bestämd tidsperiod.

utgår

När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet som avgetts 
av Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation i enlighet med artikel 6 i 
förordning […./EG], särskilt i 
utarbetandet av detaljerna i de(n) 
skyldighet(er) som ska införas.

Or. de

Motivering

Det finns ingen anledning till att beslut som tidigare fattats av de nationella 
tillsynsmyndigheterna enligt det nya systemet ska fattas av ett EU-organ.
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Ändringsförslag 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om ett förslag till åtgärd har ändrats i 
enlighet med punkt 6 kan kommissionen 
fatta ett beslut som kräver att den 
nationella tillsynsmyndigheten ska införa 
en särskild skyldighet enligt artiklarna 9-
13 a i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) inom en 
bestämd tidsperiod.

utgår

När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet som avgetts 
av Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation i enlighet med artikel 6 i 
förordning […./EG], särskilt i 
utarbetandet av detaljerna i de(n) 
skyldighet(er) som ska införas.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag skulle utgöra ett allvarligt prejudikat i den inre marknadens 
lagstiftning, eftersom ett EU-organ skulle träda i ett nationellt beslutande organs ställe. Detta 
undergräver helt systemet med maktdelning i EG-fördraget. Enligt fördraget ska 
gemenskapens lagstiftning genomföras av nationella myndigheter som övervakas av EG-
domstolen och kan bli föremål för överträdelseförfaranden från kommissionens sida.
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Ändringsförslag 275
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om ett förslag till åtgärd har ändrats i 
enlighet med punkt 6 kan kommissionen 
fatta ett beslut som kräver att den 
nationella tillsynsmyndigheten ska införa 
en särskild skyldighet enligt artiklarna 9-
13 a i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) inom en 
bestämd tidsperiod.

utgår

När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet som avgetts 
av Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation i enlighet med artikel 6 i 
förordning […./EG], särskilt i 
utarbetandet av detaljerna i de(n) 
skyldighet(er) som ska införas.

Or. en

Motivering

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Ändringsförslag 276
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om ett förslag till åtgärd har ändrats i 
enlighet med punkt 6 kan kommissionen 
fatta ett beslut som kräver att den 
nationella tillsynsmyndigheten ska införa 
en särskild skyldighet enligt artiklarna 9-
13 a i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) inom en 
bestämd tidsperiod.

utgår

När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet som avgetts 
av Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation i enlighet med artikel 6 i 
förordning […./EG], särskilt i 
utarbetandet av detaljerna i de(n) 
skyldighet(er) som ska införas.

Or. en

Motivering

En utvidgning av kommissionens vetorätt är onödig och kontraproduktiv. Det nuvarande 
systemet har på det hela taget gett tillförlitliga resultat. En central vetorätt skulle öka risken 
för ett övergripande synsätt. Marknadsvillkoren varierar avsevärt från en medlemsstat till en 
annan. Därför bör de enskilda besluten om reglering fattas på nationell nivå av nationella 
experter. Det nuvarande regelverket innebär redan att kommissionen är starkt involverad 
genom att den kan avge synpunkter om enskilda skyldigheter (lösningar). De nationella 
tillsynsmyndigheterna måste i största möjliga utsträckning beakta dessa synpunkter.
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Ändringsförslag 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 
åtgärder som omfattas av villkoren a 
och b i artikel 7.3.

utgår

Or. es

Motivering

Skyldigheten att informera kommissionen om förslagen till åtgärder anges redan i punkt 7 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 278
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 
åtgärder som omfattas av villkoren a och b
i artikel 7.3.

9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 
åtgärder som omfattas av villkoren i 
artikel 7.3.

Or. en
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Ändringsförslag 279
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel -7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel -7a

Förfarande för ett enhetligt 
genomförande av de föreslagna 

lösningarna
1. Då en nationell tillsynsmyndighet 
planerar att vidta en åtgärd för att införa, 
ändra eller dra tillbaka en skyldighet för 
en operatör i enlighet med artikel 16 i 
kombination med artiklarna 5, 9–13, 13 a 
och 13 b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) ska 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna från de andra 
medlemsstaterna ha en tidsfrist på en 
månad från dagen för meddelandet om 
åtgärdsförslaget för att inkomma med 
synpunkter till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga.
2. Om förslaget till åtgärd innebär 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet kan kommissionen inom 
samma tidsfrist meddela den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten och 
BERT, varför den anser att den 
föreslagna åtgärden skulle utgöra ett 
hinder för den inre marknaden eller hyser 
allvarliga tvivel om att den är förenlig 
med gemenskapslagstiftningen. I sådana 
fall ska antagandet av förslaget till åtgärd 
senareläggas med ytterligare två månader 
från och med kommissionens 
meddelande. Om kommissionen inte 
utfärdar något meddelande ska den 
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berörda nationella tillsynsmyndigheten 
anta förslaget till åtgärd och samtidigt i 
största möjliga mån beakta 
kommissionens eller andra nationella 
tillsynsmyndigheters kommentarer.
3. Under den tidsfrist på två månader som 
fastställs i punkt 2 ska kommissionen, 
BERT och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ha ett nära samarbete 
för att identifiera den mest effektiva och 
lämpligaste åtgärden mot bakgrund av de 
mål som fastställs i artikel 8 med 
beaktande av marknadsaktörernas 
yttranden och behovet av att säkerställa 
spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis.
BERT ska under tvåmånadersfristen med 
enkel majoritet avge ett motiverat yttrande 
för att bekräfta att förslaget till åtgärd är 
lämpligt och effektivt eller ange att 
förslaget till åtgärd bör ändras och lägga 
fram adekvata förslag om detta. Detta 
yttrande ska offentliggöras.
Kommissionen kan, med vederbörligt 
beaktande av detta yttrande, anta en 
rekommendation om att den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten bör ändra
förslaget till åtgärd och lägga fram 
adekvata förslag om detta. När den gör 
detta ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet. Om en nationell 
tillsynsmyndighet inte följer 
rekommendationen ska den avge ett 
motiverat yttrande om orsaken till detta”.

Or. en

Motivering

Snarlik med föredragandes ändringsförslag 17. Uppdelning mellan olika funktioner bör 
behandlas på samma sätt som alla andra lösningar.

Ett förtydligande är nödvändigt för att säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna inte 
är skyldiga att i största möjlig utsträckning både beakta kommissionens och BERT:s 
synpunkter. Om BERT och kommissionen ger motstridiga råd skapar detta rättslig osäkerhet.
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Ändringsförslag 280
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel -7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 7 a:

Artikel -7a
Förfarande för ett enhetligt 

genomförande av föreslagna lösningar
1. Då en nationell tillsynsmyndighet 
planerar att vidta en åtgärd för att införa, 
ändra eller dra tillbaka en skyldighet för 
en operatör i enlighet med artikel 16 i 
kombination med artiklarna 5, 9–13, i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) ska kommissionen och BERT ha 
en tidsfrist på en månad från dagen för 
meddelandet om åtgärdsförslaget för att 
inkomma med synpunkter till den
nationella tillsynsmyndigheten i fråga.
2. Kommissionen kan inom samma 
tidsfrist meddela den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten och BERT, varför 
den anser att den föreslagna åtgärden 
skulle utgöra ett hinder för den inre 
marknaden eller hyser allvarliga tvivel om 
att den är förenlig med 
gemenskapslagstiftningen. I sådana fall 
ska antagandet av förslaget till åtgärd 
senareläggas med ytterligare två månader 
från och med kommissionens 
meddelande.
Om kommissionen inte utfärdar något 
meddelande ska den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd och samtidigt i största möjliga mån 
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beakta kommissionens eller andra 
nationella tillsynsmyndigheters 
kommentarer.
3. Under den tidsfrist på två månader som 
fastställs i punkt 2 ska kommissionen, 
BERT och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ha ett nära samarbete 
för att identifiera den mest effektiva och 
lämpligaste åtgärden mot bakgrund av de 
mål som fastställs i artikel 8 med 
beaktande av marknadsaktörernas 
yttranden och behovet av att säkerställa 
spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis.
BERT ska under tvåmånadersfristen med 
tvåtredjedelsmajoritet avge ett motiverat 
yttrande för att bekräfta att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt eller ange 
att förslaget till åtgärd bör ändras och 
lägga fram adekvata förslag om detta. 
Detta yttrande ska offentliggöras.
Om BERT har avgett ett motiverat 
yttrande som anger att förslaget till åtgärd 
bör ändras får kommissionen anta ett 
motiverat beslut som kräver att den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
ändrar förslaget till åtgärd och lägger 
fram ett förslag till ändring. När den gör 
detta ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet.
Om BERT har avgett ett motiverat 
yttrande som bekräftar att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt kan den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
anta förslaget till åtgärd. När den gör 
detta ska den nationella 
tillsynsmyndigheten i största möjliga 
utsträckning beakta de eventuella 
rekommendationerna från kommissionen 
och BERT.
4. Inom en tidsfrist på tre månader från 
det att kommissionen i enlighet med 
punkt 3.3 antagit ett motiverat beslut som 
kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ändrar 
förslaget till åtgärd ska den nationella 
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tillsynsmyndigheten ändra eller dra 
tillbaka förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i artikel 6 och 
på nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
artikel 7.”

Or. de

Motivering

I stället för kommissionens vetorätt mot lösningar föreslås ett nytt ”samregleringsförfarande” 
där kommissionen, BERT och den nationella tillsynsmyndigheten skulle samarbeta nära.

Ändringsförslag 281
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel -7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel -7a

Förfarande för ett enhetligt 
genomförande av de föreslagna 

lösningarna
1. Då en nationell tillsynsmyndighet 
planerar att vidta en åtgärd för att införa, 
ändra eller dra tillbaka en skyldighet för 
en operatör i enlighet med artikel 16 i 
kombination med artiklarna 5, 9–13, 13 a 
och 13 b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) ska 
kommissionen och BERT ha en tidsfrist 
på en månad från dagen för meddelandet 
om åtgärdsförslaget för att inkomma med 
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synpunkter till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga.
2. Kommissionen kan inom samma 
tidsfrist meddela den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten och BERT, varför 
den anser att den föreslagna åtgärden 
skulle utgöra ett hinder för den inre 
marknaden eller hyser allvarliga tvivel om 
att den är förenlig med 
gemenskapslagstiftningen. I sådana fall 
ska antagandet av förslaget till åtgärd 
senareläggas med ytterligare två månader 
från och med kommissionens 
meddelande.
Om kommissionen inte utfärdar något 
meddelande ska den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd och samtidigt i största möjliga mån 
beakta kommissionens eller BERT:s 
kommentarer.
3. Under den tidsfrist på två månader som 
fastställs i punkt 2 ska kommissionen, 
BERT och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ha ett nära samarbete 
för att identifiera den mest effektiva och 
lämpligaste åtgärden mot bakgrund av de 
mål som fastställs i artikel 8 med 
beaktande av marknadsaktörernas 
yttranden och behovet av att säkerställa 
spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis.
BERT ska under tvåmånadersfristen med 
enkel majoritet avge ett motiverat yttrande 
för att bekräfta att förslaget till åtgärd är 
lämpligt och effektivt eller ange att 
förslaget till åtgärd bör ändras och lägga 
fram adekvata förslag om detta. Detta 
yttrande ska offentliggöras.
Kommissionen kan, med vederbörligt 
beaktande av detta yttrande, anta ett 
motiverat beslut om att den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten bör ändra
förslaget till åtgärd och lägga fram 
adekvata förslag om detta.
4. Inom en tidsfrist på tre månader från 
det att kommissionen i enlighet med 
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punkt 3 antagit ett motiverat beslut som 
kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ändrar 
förslaget till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten ändra eller dra 
tillbaka förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i artikel 6 och 
på nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
artikel 7.”

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att kommissionens kan fatta ett slutgiltigt beslut om att tillämpa vetorätten 
för att kunna garantera att de nationella tillsynsmyndigheterna och BERT uppmuntras till att 
agera för att tillvarata den inre marknadens intressen snarare än att agera som ett 
myndighetskollektiv där var och en har egna nationella intressen. Offentliggörandet av 
BERT:s kommentarer och kravet på att kommissionen i största möjliga utsträckning ska 
beakta det eventuella yttrandet anses vara tillräckligt för att avhålla kommissionen från att 
fatta olämpliga beslut. Den funktionella uppdelningen i detta ändringsförslag omfattas av 
samma översyn som andra åtgärder.

Ändringsförslag 282
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel -7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel -7a ska införas:
”Artikel -7a

Förfarande för ett enhetligt 
genomförande av de föreslagna 

lösningarna
1. Då en nationell tillsynsmyndighet 
planerar att vidta en åtgärd för att införa, 
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ändra eller dra tillbaka en skyldighet för 
en operatör i enlighet med artikel 16 i 
kombination med artiklarna 5, 9, 13 och 
artikel 13 a och b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG 
(om samhällsomfattande tjänster), ska 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna från de andra 
medlemsstaterna ha en tidsfrist på en 
månad från dagen för meddelandet om 
åtgärdsförslaget för att inkomma med 
synpunkter till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga.
2. Om förslaget till åtgärd innebär 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet av annat slag än de som 
avses i artikel 13 a och b i direktiv 
2002/19/EG (tillträdesdirektivet) kan 
kommissionen inom den tidsfrist på en 
månad som fastställs i punkt 1 meddela 
den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten och organet för 
europeiska tillsynsmyndigheter inom 
telekommunikation (BERT) varför den 
anser att den föreslagna åtgärden skulle 
utgöra ett hinder för den inre marknaden 
eller hyser allvarliga tvivel om att den är 
förenlig med gemenskapslagstiftningen. I 
sådana fall ska antagandet av förslaget 
till åtgärd senareläggas med ytterligare 
två månader från och med kommissionens 
meddelande.
Om kommissionen inte utfärdar något 
meddelande ska den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd och samtidigt i största möjliga mån 
beakta kommissionens eller andra 
nationella tillsynsmyndigheters 
kommentarer.
3. Under den tidsfrist på två månader som 
fastställs i punkt 2 ska kommissionen, 
BERT och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ha ett nära samarbete 
för att identifiera den mest effektiva och 
lämpliga åtgärden mot bakgrund av de 
mål som fastställs i artikel 8, med 
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beaktande av marknadsaktörernas 
yttranden och behovet av att säkra 
spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis.
BERT får under tvåmånadersfristen med 
enkel majoritet avge ett motiverat yttrande 
för att bekräfta att förslaget till åtgärd är 
lämpligt och effektivt eller ange att 
förslaget till åtgärd bör ändras och lägga 
fram adekvata förslag om detta. Detta 
yttrande ska offentliggöras.
Om BERT i sitt yttrande anger att 
förslaget till åtgärd bör ändras får 
kommissionen, med största möjliga 
hänsyn tagen till detta yttrande, anta ett 
motiverat beslut som kräver att den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
ändrar förslaget till åtgärd och lägger 
fram ett förslag till ändring. När den gör 
detta ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet.
Om BERT i sitt yttrande bekräftar att 
förslaget till åtgärd är lämpligt och 
effektivt kan den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd, varvid den i största möjliga 
utsträckning ska beakta alla eventuella 
rekommendationer från kommissionen 
och BERT.
4. Om förslaget till åtgärd gäller 
införande, ändring eller upphävande av
en skyldighet enligt artikel 13 a och b i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), 
ska antagandet av detta åtgärdsförslag 
senareläggas med ytterligare sex månader 
från det att den tidsfrist som fastställs i 
artikel 7.3 löper ut, i syfte att säkerställa
att alla andra tillgängliga åtgärder som 
fastställs i artikel 16 i kombination med 
artiklarna 5 och 9–13 i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG (om 
samhällsomfattande tjänster) har 
utnyttjats.
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Under den sexmånadersperiod som 
fastställs i första stycket ska 
kommissionen, BERT och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten 
upprätthålla ett nära samarbete för att 
identifiera den lämpligaste och mest 
effektiva åtgärden utifrån de mål som 
fastställs i artikel 8 och samtidigt beakta 
marknadsaktörernas synpunkter samt 
säkerställa att det sprids en enhetlig 
regleringspraxis.
Under den tidsfrist på sex månader som 
fastställs i första stycket kan BERT med 
kvalificerad majoritet avge ett motiverat 
yttrande för att bekräfta att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt eller ange 
att det inte ska genomföras. Detta yttrande 
ska offentliggöras.
Först efter det att kommissionen och 
BERT bekräftat att förslaget till åtgärd är 
lämpligt och effektivt får den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten anta 
förslaget till åtgärd, varvid den i största 
möjliga utsträckning ska beakta alla 
eventuella rekommendationer från 
kommissionen och BERT.
5. Inom en tidsfrist på sex månader från 
det att kommissionen i enlighet med 
punkt 3 antagit ett motiverat beslut som 
kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ändrar 
förslaget till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten ändra eller dra 
tillbaka förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i artikel 6 och 
på nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
artikel 7.”

Or. fr
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Motivering

Det är mycket viktigt att bevilja en ytterligare tidsfrist på sex månader för att kunna 
identifiera den mest effektiva och lämpliga åtgärden i förhållande till de mål som fastställs i 
artikel 8. Därför måste kommissionen och BERT genom omröstning med kvalificerad 
majoritet enas om att ett åtgärdsförslag som föreslagits av en nationell tillsynsmyndighet 
måste ändras. I annat fall ska den nationella tillsynsmyndigheten i största möjliga 
utsträckning beakta kommissionens och BERT:s kommentarer.

Ändringsförslag 283
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel -7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel -7a

Förfarande för ett enhetligt 
genomförande av de föreslagna 

lösningarna
1. Då en nationell tillsynsmyndighet 
planerar att vidta en åtgärd för att införa, 
ändra eller dra tillbaka en skyldighet för 
en operatör i enlighet med artikel 16 i 
kombination med artiklarna 5, 9–13, 13 a 
och 13 b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) ska 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna från de andra 
medlemsstaterna ha en tidsfrist på en 
månad från dagen för meddelandet om 
åtgärdsförslaget för att inkomma med 
synpunkter till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga.
2. Om förslaget till åtgärd innebär 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet av annat slag än de som 
avses i artiklarna 13 a och 13 b i direktiv 
2002/19/EC (tillträdesdirektivet) kan 
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kommissionen inom samma tidsfrist 
meddela den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten och BERT, varför 
den anser att den föreslagna åtgärden 
skulle utgöra ett hinder för den inre 
marknaden eller hyser allvarliga tvivel om 
att den är förenlig med 
gemenskapslagstiftningen. I sådana fall 
ska antagandet av förslaget till åtgärd 
senareläggas med ytterligare två månader 
från och med kommissionens 
meddelande.
Om kommissionen inte utfärdar något
meddelande ska den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd och samtidigt i största möjliga mån 
beakta kommissionens eller andra 
nationella tillsynsmyndigheters 
kommentarer.
3. Under den tidsfrist på två månader som 
fastställs i punkt 2 ska kommissionen, 
BERT och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ha ett nära samarbete 
för att identifiera den mest effektiva och 
lämpligaste åtgärden mot bakgrund av de 
mål som fastställs i artikel 8 med 
beaktande av marknadsaktörernas 
yttranden och behovet av att säkerställa 
spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis. 
BERT ska under tvåmånadersfristen med 
kvalificerad majoritet motsvarande minst 
hälften plus en av medlemmarna i 
tillsynsnämnden avge ett motiverat 
yttrande för att bekräfta att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt eller ange 
att förslaget till åtgärd bör ändras och 
lägga fram adekvata förslag om detta. 
Detta yttrande ska offentliggöras.
Om BERT har avgett ett motiverat 
yttrande som anger att förslaget till åtgärd 
bör ändras får kommissionen anta ett 
motiverat beslut som kräver att den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
ändrar förslaget till åtgärd och lägger 
fram ett förslag till ändring. När den gör 
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detta ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet.
Om BERT har avgett ett motiverat 
yttrande som bekräftar att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt kan den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
anta förslaget till åtgärd. När den gör 
detta ska den nationella 
tillsynsmyndigheten i största möjliga 
utsträckning beakta de eventuella 
rekommendationerna från kommissionen 
och BERT.
4. Om förslaget till åtgärd innebär 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet som avses i artiklarna 13 a 
och 13 b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) ska förslaget till 
åtgärd inte antas under en ytterligare 
tvåmånadersperiod efter utgången av den 
tidsfrist som avses i artikel 7.3.
Under denna tidsfrist på två månader ska 
kommissionen, BERT och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten ha ett nära 
samarbete för att identifiera den mest 
effektiva och lämpligaste åtgärden mot 
bakgrund av de mål som fastställs i artikel 
8 med beaktande av marknadsaktörernas 
yttranden och behovet av att säkerställa 
spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis.
BERT ska under tvåmånadersfristen med 
kvalificerad majoritet motsvarande minst 
hälften plus en av medlemmarna i 
tillsynsnämnden avge ett motiverat 
yttrande för att bekräfta att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt eller ange 
att förslaget till åtgärd inte bör antas. 
Detta yttrande ska offentliggöras.
Om kommissionen och BERT bekräftar 
att förslaget till åtgärd är lämpligt och 
effektivt kan den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd. När den gör detta ska den 
nationella tillsynsmyndigheten i största 
möjliga utsträckning beakta de eventuella 
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rekommendationerna från kommissionen 
och BERT.
5. Inom en tidsfrist på tre månader från 
det att kommissionen i enlighet med 
punkt 3 antagit ett motiverat beslut som 
kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ändrar 
förslaget till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten ändra eller dra 
tillbaka förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i artikel 6 och 
på nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
artikel 7”.

Or. en

Ändringsförslag 284
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel -7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel -7a

Förfarande för konsekvent tillämpning av 
rättsliga åtgärder

1. Då en nationell tillsynsmyndighet 
planerar att vidta en åtgärd för att införa, 
ändra eller dra tillbaka en skyldighet för 
en operatör i enlighet med artikel 16 i 
kombination med artiklarna 5, 9–13, 13 a 
och 13 b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) ska 
kommissionen och de nationella 
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tillsynsmyndigheterna från de andra 
medlemsstaterna ha en tidsfrist på en 
månad från dagen för meddelandet om 
åtgärdsförslaget för att inkomma med 
synpunkter till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga.
2. Om förslaget till åtgärd innebär 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet av annat slag än de som 
avses i artiklarna 13 a och 13 b i direktiv 
2002/19/EC (tillträdesdirektivet) kan 
kommissionen automatiskt eller på 
begäran av ett intresserat företag eller en 
branschorganisation inom samma tidsfrist 
meddela den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten och BERT varför den 
anser att antagandet av den föreslagna 
åtgärden skulle utgöra ett hinder för den 
inre marknaden eller hyser allvarliga 
tvivel om att den är förenlig med 
gemenskapslagstiftningen. I sådana fall 
ska antagandet av förslaget till åtgärd 
senareläggas med ytterligare två månader 
från och med kommissionens 
meddelande.
Om kommissionen inte utfärdar något 
meddelande ska den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd och samtidigt i största möjliga mån 
beakta kommissionens eller andra 
nationella tillsynsmyndigheters 
kommentarer.
3. Under den tidsfrist på två månader som 
fastställs i punkt 2 ska kommissionen, 
BERT och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ha ett nära samarbete 
för att identifiera den mest effektiva och 
lämpligaste åtgärden mot bakgrund av de 
mål som fastställs i artikel 8 med 
beaktande av de synpunkter som 
marknadsaktörerna framfört i samband 
med offentliga samråd och behovet av att 
säkerställa spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis.
BERT får under tvåmånadersfristen med 
enkel majoritet avge ett motiverat yttrande 
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för att bekräfta att förslaget till åtgärd är 
lämpligt och effektivt eller ange att 
förslaget till åtgärd bör ändras och lägga 
fram adekvata förslag om detta. Detta 
yttrande ska offentliggöras.
Om BERT i sitt yttrande anger att 
förslaget till åtgärd bör ändras får 
kommissionen, med största möjliga 
hänsyn tagen till detta yttrande, anta ett 
motiverat beslut som kräver att den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
ändrar förslaget till åtgärd och lägger 
fram ett förslag till ändring. När den gör 
detta ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet.
Om BERT har avgett ett motiverat 
yttrande som bekräftar att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt kan den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
anta förslaget till åtgärd. När den gör 
detta ska den nationella 
tillsynsmyndigheten i största möjliga 
utsträckning beakta de eventuella 
rekommendationerna från kommissionen 
och BERT.
4. Om förslaget till åtgärd gäller 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet enligt artiklarna 13 a och 13 
b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) ska antagandet av 
detta åtgärdsförslag senareläggas med 
ytterligare två månader från det att den 
tidsfrist som fastställs i artikel 7.3 löper 
ut.
Under denna tvåmånadersperiod ska 
kommissionen, BERT och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten 
upprätthålla ett nära samarbete för att 
identifiera den lämpligaste och mest 
effektiva åtgärden utifrån de mål som 
fastställs i artikel 8 och samtidigt beakta 
de synpunkter som marknadsaktörerna 
framfört i samband med offentliga 
samråd samt säkerställa att det sprids en 
enhetlig regleringspraxis.
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Under denna tvåmånadersfrist kan BERT 
med enkel majoritet avge ett motiverat 
yttrande för att bekräfta att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt eller ange 
att förslaget till åtgärd inte bör 
genomföras. Detta yttrande ska 
offentliggöras.
Om kommissionen och BERT bekräftar 
att förslaget till åtgärd är lämpligt och 
effektivt kan den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd. När den gör detta ska den i största 
möjliga utsträckning beakta de eventuella 
rekommendationerna från kommissionen 
och BERT.
5. Inom en tidsfrist på tre månader från 
det att kommissionen i enlighet med 
punkt 3 antagit ett motiverat beslut som 
kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ändrar 
förslaget till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten ändra eller dra 
tillbaka förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med de 
förfaranden som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
artikel 7.”

Or. en

Ändringsförslag 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan fastställa 
genomförandebestämmelser i anslutning 

1. Efter det offentliga samrådet och 
samrådet med de nationella 
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till artikel 7 som definierar form, innehåll 
och detaljnivå för de anmälningar som 
krävs i enlighet med artikel 7.3, under vilka 
omständigheter anmälan inte behöver göras 
samt beräkning av tidsfrister.

tillsynsmyndigheterna kan kommissionen 
anta en rekommendation som definierar 
form, innehåll och detaljnivå för de 
anmälningar som krävs i enlighet med 
artikel 7.3, under vilka omständigheter 
anmälan inte behöver göras samt beräkning 
av tidsfrister.

Or. es

Motivering

Ändringarnas form, innehåll och detaljnivå omfattas av kommissionens gällande 
rekommendation av den 23 juli 2003 om anmälningar, tidsfrister och samråd som avses i 
artikel 7 i direktiv 2002/20/EG. Genom den föreslagna texten, som liknar den som finns i 
artikel 15.1, stärks detta instrument.

Ändringsförslag 286
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan fastställa 
genomförandebestämmelser i anslutning 
till artikel 7 som definierar form, innehåll 
och detaljnivå för de anmälningar som 
krävs i enlighet med artikel 7.3, under vilka 
omständigheter anmälan inte behöver göras 
samt beräkning av tidsfrister.

1. Kommissionen kan fastställa 
rekommendationer och/eller riktlinjer i 
anslutning till artikel 7 som definierar 
form, innehåll och detaljnivå för de 
anmälningar som krävs i enlighet med 
artikel 7.3, under vilka omständigheter 
anmälan inte behöver göras samt beräkning 
av tidsfrister. När den gör detta ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet från BERT.

Or. en
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Ändringsförslag 287
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan fastställa 
genomförandebestämmelser i anslutning 
till artikel 7 som definierar form, innehåll 
och detaljnivå för de anmälningar som 
krävs i enlighet med artikel 7.3, under vilka 
omständigheter anmälan inte behöver göras 
samt beräkning av tidsfrister.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att
fastställa rekommendationer och/eller 
riktlinjer i anslutning till artikel 7 som 
definierar form, innehåll och detaljnivå för 
de anmälningar som krävs i enlighet med 
artikel 7.3, under vilka omständigheter 
anmälan inte behöver göras samt beräkning 
av tidsfrister. När den gör detta ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet från BERT.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen beaktar BERT:s yttrande innan den utfärdar 
rekommendationer.

Ändringsförslag 288
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan fastställa 
genomförandebestämmelser i anslutning 
till artikel 7 som definierar form, innehåll 
och detaljnivå för de anmälningar som 
krävs i enlighet med artikel 7.3, under vilka 
omständigheter anmälan inte behöver göras 

1. Kommissionen kan fastställa 
genomförandebestämmelser i anslutning 
till artikel 7 som definierar form och
innehåll för de anmälningar som krävs i 
enlighet med artikel 7.3, under vilka 
omständigheter anmälan inte behöver göras 
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samt beräkning av tidsfrister. samt beräkning av tidsfrister.

Or. de

Motivering

Genom denna bestämmelse behandlades inte alla marknader på ett likvärdigt sätt. Alla 
marknadsanalyser måste uppfylla grundläggande krav.

Genomförandebestämmelserna kan ha avsevärda ekonomiska konsekvenser för industrin. I 
sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas.

Ändringsförslag 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med kontroll som 
anges i artikel 22.3. Kommissionen kan i 
mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.”

utgår

Or. en

Motivering

Det är fortfarande oklart vad som avses med ”icke väsentliga delar” i punkt 2. Sådana 
förslag till ”genomförandeåtgärder” kan få stora ekonomiska konsekvenser för företag. Alla 
potentiella förändringar måste noggrant granskas i ett lagstiftningsförfarande på EU-nivå, 
eller överlåtas åt medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med kontroll som 
anges i artikel 22.3. Kommissionen kan i 
mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.”

utgår

Or. es

Motivering

Strykningen är en följd av ändringsförslaget till punkt 1, eftersom en rekommendation inte får 
leda till ändringar av väsentliga delar av direktivet.

Ändringsförslag 291
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med kontroll som 
anges i artikel 22.3. Kommissionen kan i 
mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 

utgår
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artikel 22.4.”

Or. en

Motivering

Föreskrifter som rör förfarandet bör endast utformas som rekommendationer och efter 
samråd med BERT.

Ändringsförslag 292
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med kontroll som 
anges i artikel 22.3. Kommissionen kan i 
mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.”

utgår

Or. de

Motivering

Genom denna bestämmelse behandlades inte alla marknader på ett likvärdigt sätt. Alla 
marknadsanalyser måste uppfylla grundläggande krav.

Genomförandebestämmelserna kan ha avsevärda ekonomiska konsekvenser för industrin. I 
sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas.
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Ändringsförslag 293
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med kontroll som 
anges i artikel 22.3. Kommissionen kan i 
mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 294
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det regleringsförfarande med 
kontroll som anges i artikel 22.3.
Kommissionen kan i mycket brådskande 
fall tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.”

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det regleringsförfarande med 
kontroll som anges i artikel 22.3.
Kommissionen kan i mycket brådskande 
fall tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.” Samråd ska äga 
rum med BERT i alla skyndsamma 
förfaranden.

Or. en
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Motivering

Samråd med BERT ska äga rum i samband med alla genomförandeåtgärder som avses i 
artikel 7.

Ändringsförslag 295
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“Medlemsstaterna ska, om inget annat 
anges i artikel 9 om radiofrekvenser, i 
största möjliga utsträckning beakta det 
önskvärda i att regleringen görs 
teknikneutral och säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna gör 
detsamma när de fullgör de 
tillsynsuppgifter som anges i detta direktiv 
och i särdirektiven, i synnerhet de uppgifter 
som syftar till att säkerställa en effektiv 
konkurrens.”

“Medlemsstaterna ska, om inget annat 
anges i artikel 9 om radiofrekvenser eller
krävs för att uppfylla de mål som fastställs 
i punkterna 2–4, i största möjliga 
utsträckning beakta det önskvärda i att 
regleringen på var och en av de klart 
definierade berörda marknaderna görs 
teknikneutral och säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna gör 
detsamma när de fullgör de 
tillsynsuppgifter som anges i detta direktiv 
och i särdirektiven, i synnerhet de uppgifter 
som syftar till att säkerställa en effektiv 
konkurrens.”

Or. de

Motivering

Teknikneutralitet är i sig lovvärt men bör dock stå tillbaka om det uppstår konflikt med andra 
viktigare lagstiftningsmål. En klar avgränsning av de berörda marknaderna är dessutom 
nödvändig. Dessutom bör teknikneutralitet begränsas till en viss marknad.
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Ändringsförslag 296
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) säkerställa att användarna, inklusive 
användare med funktionshinder, äldre 
användare och användare med särskilda 
sociala behov får maximalt utbyte när det 
gäller urval, pris och kvalitet,

a) säkerställa att användarna, inklusive
användare med funktionshinder, äldre 
användare och användare med särskilda 
sociala behov får maximalt utbyte när det 
gäller urval, pris och kvalitet, och att 
eventuella ytterligare nettokostnader som 
leverantörerna kan påvisa har uppstått till 
följd av skyldigheten att tillhandahålla en 
sådan allmännyttig tjänst ersätts,

Or. de

Motivering

Klarläggande som begränsar en utvidgning av dessa skyldigheter och förtydligande om att 
skyldigheter som syftar till att skapa social utjämning utgör allmännyttiga tjänster.
Tillhandahållandet av sådana allmännyttiga tjänster kan innebära att leverantörer drabbas 
av extra nettokostnader. Dessa ska i så fall betalas av offentliga myndigheter på grundval av 
styrkande handlingar. Det förefaller inte rimligt att de nationella myndigheterna ska 
distribuera innehåll.

Ändringsförslag 297
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt när det gäller 



AM\725136SV.doc 85/106 PE407.630v01-00

SV

distribution av innehåll,” tillträdet till tjänster inom alla nät,”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet. Det är väsentligt att dessa tjänster blir tillgängliga via alla 
telekommunikationsnät.

Ändringsförslag 298
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt när det gäller 
tillträdet till tjänster inom alla nät,”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet. Det är väsentligt att dessa tjänster blir tillgängliga via alla 
telekommunikationsnät.

Ändringsförslag 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll och när det gäller 
tillträdet till tjänster inom alla nät,”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet. Det är väsentligt att dessa tjänster blir tillgängliga via alla 
telekommunikationsnät.

Ändringsförslag 300
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation,”

Or. de

Motivering

Klarläggande som begränsar en utvidgning av dessa skyldigheter och förtydligande om att 
skyldigheter som syftar till att skapa social utjämning utgör allmännyttiga tjänster.
Tillhandahållandet av sådana allmännyttiga tjänster kan innebära att leverantörer drabbas 
av extra nettokostnader. Dessa ska i så fall betalas av offentliga myndigheter på grundval av 
styrkande handlingar. Det förefaller inte rimligt att de nationella myndigheterna ska 
distribuera innehåll.
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Ändringsförslag 301
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation,”

Or. en

Ändringsförslag 302
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation,”

Or. de

Motivering

Regelverket för telekommunikationer styr nättillträdet. De nya bestämmelserna får inte 
påverka distributionen av innehållet som regleras genom medlemsstaternas medielagstiftning.
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Ändringsförslag 303
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt när det gäller 
tillträdet till innehåll och till tjänster inom 
alla nät,”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet. Det är väsentligt att dessa tjänster blir tillgängliga via alla 
telekommunikationsnät.

Ändringsförslag 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning, med beaktande av regler om 
statligt stöd, eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att offentliga investeringar som kan komma att spela en viktig roll för att 
stimulera utbyggnaden av bredbandsnät inte leder till en snedvridning av marknaden eller 
används på ett sådant sätt att de resulterar i illojal konkurrens som blir till nackdel för 
privata företag. De nationella tillsynsmyndigheterna bör därför beakta regler om statligt stöd 
när de främjar konkurrensen inom telekommunikationssektorn.

Ändringsförslag 305
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) samarbeta med kommissionen och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation för att 
kunna säkerställa att en enhetlig 
regleringspraxis utarbetas och att detta 
direktiv och särdirektiven tillämpas på ett 
konsekvent sätt.”

d) samarbeta inom ramen för BERT för att 
kunna säkerställa att en enhetlig 
regleringspraxis utarbetas som även tar 
hänsyn till målen i detta direktiv med 
vederbörligt beaktande av de särskilda 
villkoren på de enskilda nationella 
marknaderna och att detta direktiv och 
särdirektiven tillämpas på ett konsekvent 
sätt.”

Or. de

Motivering

Direktiven är tillämpliga på ett stort antal nationell marknader med vitt skilda 
utvecklingsnivåer och olika konkurrensvillkor. Därför måste särskild hänsyn tas till villkoren 
på de nationella marknaderna eftersom marknader med en välfungerande konkurrens inte bör 
överregleras samtidigt som lagstiftningen inte får hindra en ökad konkurrens på marknader 
där det ännu inte råder fullständig konkurrens. BERT förefaller att utgöra den bästa ramen i 
detta fall.
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Ändringsförslag 306
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ca (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande ska läggas till i punkt 2 :
”da) i länder med underutvecklad fast 
infrastruktur och låg täckning när det 
gäller fasta tjänster och bredbandstjänster 
bör de nationella tillsynsmyndigheterna 
överväga nödvändigheten av att prioritera 
målsättningen att främja investeringar i 
stället för mål som enbart syftar till att 
stimulera konkurrensen”.

Or. en

Ändringsförslag 307
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ca (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska läggas till:
”3a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska verka för att utarbeta en lagstiftning 
som gynnar investeringar i nya accessnät. 
Infrastrukturbaserad konkurrens kommer 
att erbjuda unika innovationsmöjligheter. 
Sådan lagstiftning bör bland annat ha 
följande egenskaper:
a) vara förutsebar under en period som är 
tillräckligt lång för att stora investeringar 
ska ge avkastning,
b) syfta till att den infrastrukturbaserade 
konkurrensen får största möjliga 
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geografiska räckvidd,
c) vara utformad så att en snabbare 
geografisk utbyggnad ger en 
konkurrensfördel, vilket uppmuntrar till 
att ta nätverk i drift,
d) vara attraktiv för finansmarknaderna 
så att dessa kan tillgodose de stora 
förskottskostnaderna för investeringar 
i nya accessnät,
e) tillåta flexibla frivilliga affärsavtal om 
investeringar och riskdelning mellan 
operatörer som bygger ut nya accessnät,
f) beakta de långsiktiga faktorer som är 
nödvändiga för att investeringar i ny 
infrastruktur ska ge avkastning,
g) uppmuntra till maximal men 
transparent flexibilitet när det gäller 
slutkundernas priser för tjänster som 
tillhandahålls inom sådan ny 
infrastruktur,

Or. en

Motivering

Man bör utforma ett tillträdessystem för nästa generations nät som stimulerar innovation och 
investeringar och som ger potentiella investerare en säkrare, mer förutsebar och stabilare 
lagstiftning.

Ändringsförslag 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande ska läggas till i punkt 4 :
ga) ”förvissa sig om att företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
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kommunikationstjänster samarbetar med 
de sektorer som arbetar för att skydda och 
främja lagenligt innehåll i de elektroniska 
kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna”.

Or. en

Motivering

Tillägg till kapitel III ”Nationella regleringsmyndigheter”. Här åläggs elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster att samarbeta med innehavarna av 
immateriella rättigheter (författare, producenter, utövande konstnärer) för att ta fram 
gemensamma sätt att skydda och främja verk som omfattas av upphovsrätten. Det ankommer 
på de nationella tillsynsmyndigheterna att säkerställa att detta åliggande uppfylls, vilket är 
nödvändigt för att det ska kunna tillämpas i enlighet med subsidiaritetsprincipen med 
beaktande av de särskilda kännetecken som är betecknande för ifrågavarande lands marknad 
för elektronisk kommunikation och gällande förfaranden för samråd.

Ändringsförslag 309
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande punkt ska läggas till:
4a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska verka för att utarbeta en lagstiftning 
som gynnar investeringar i nya accessnät 
som har potential för att främja 
infrastrukturbaserad konkurrens.
Sådan lagstiftning bör bland annat ha 
följande egenskaper:
a) främja marknadsdrivna investeringar 
och innovation, bland annat genom att 
möjliggöra avtal om delade investeringar 
och riskdelningsavtal på kommersiell 
grund,
b) främja infrastrukturbaserad 
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konkurrens när så är möjligt,
c) möjliggöra prisflexibilitet, däribland 
prisdifferentiering grundad på 
geografiska eller servicerelaterade
aspekter,
d) avstå från att införa onödig reglering i 
sådana fall då företag kan ingå 
affärsavtal,
e) främja investeringar vid en tidig 
tidpunkt, däribland erbjuda gynnsammare 
villkor för investeringar som görs på ett 
tidigt stadium i ny teknik och ny
infrastruktur,
f) motsvara på ett rimligt sätt de lokala 
behoven och konkurrensvillkoren inom 
ifrågavarande geografiska marknad,
g) vara förutsebar under den period som 
krävs för att få avkastning på de 
avsevärda investeringar som erfordras för 
ny tillträdesinfrastruktur”.

Or. en

Motivering

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Ändringsförslag 310
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande punkt 4 a ska läggas till i 
artikel 8:
”4a) För att uppfylla de politiska mål som 
fastställs i artiklarna 2–4 måste de 
nationella tillsynsmyndigheterna se det 
som sin uppgift att skapa en lagstiftning 
som gynnar investeringar i infrastruktur 
för nya accessnät. Sådan lagstiftning bör 
bland annat uppfylla följande kriterier:
a) skapa rättslig säkerhet för den 
tidsperiod som erfordras för att säkra att 
investeringarna ger avkastning,
b) skapa största möjliga geografiska 
räckvidd för plattformbaserad 
konkurrens,
c) skapa konkurrensfördelar genom 
snabbare geografisk utbyggnad för att 
uppmuntra utbyggnad av näten,
d) locka till sig kapital från 
finansmarknaderna för de höga 
inledande investeringarna i nya 
accessnät,
e) tillåta flexibla affärsavtal om 
investeringar och riskdelning mellan nya 
operatörer av accessnät,
f) beakta de långfristiga villkoren för 
avkastning på investeringar i ny 
nätinfrastruktur och främja största 
möjliga prisflexibilitet för slutanvändare 
av tjänster som tillhandahålls via ny 
infrastruktur.

Or. de

Motivering

Nuvarande lagstiftning måste anpassas till de investeringskrav som utvecklingen av nästa 
generation av accessnät medför. Lagstiftningen måste stimulera marknadsaktörernas vilja att 
investera i nästa generation av accessnät och att ta de risker som detta innebär.
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Ändringsförslag 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande punkt ska läggas till i 
artikel 8:
”4a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska verka för att utarbeta en lagstiftning 
som gynnar konkurrensutsatta 
investeringar i nya accessnät, som utgör 
ett unikt tillfälle till innovation och 
plattformbaserad konkurrens och 
underlättar en framtida avreglering. 
Sådan lagstiftning bör bland annat ha 
följande egenskaper:
a) vara förutsebar under en period som är 
tillräckligt lång för att stora investeringar 
ska ge avkastning,
b) syfta till att den plattformbaserade 
konkurrensen får största möjliga 
geografiska räckvidd,
c) vara utformad så att en snabbare 
geografisk utbyggnad ger en 
konkurrensfördel, vilket uppmuntrar till 
att ta nätverk i drift,
d) vara attraktiv för finansmarknaderna 
så att dessa kan tillgodose de stora 
förskottskostnaderna för investeringar 
i nya accessnät,
e) tillåta flexibla affärsavtal om 
investeringar och riskdelning mellan nya 
operatörer av accessnät.

Or. en

Motivering

Den nuvarande lagstiftningen måste anpassas till investeringsutmaningen att ta nästa 
generations accessnät i drift. Lagstiftningen måste göra det möjligt för marknadsaktörerna att 
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investera i nästa generations accessnät, vilket också kräver att riskerna beaktas.

Ändringsförslag 312
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande punkt ska läggas till i 
artikel 8:
”4a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska verka för att utarbeta en lagstiftning 
som gynnar investeringar i nya accessnät 
som har potential för att främja 
infrastrukturbaserad konkurrens.
Sådan lagstiftning bör bland annat ha 
följande egenskaper:
a) främja marknadsdrivna investeringar 
och innovation, bland annat genom att 
möjliggöra avtal om delade investeringar 
och riskdelningsavtal på kommersiell 
grund,
b) främja infrastrukturbaserad 
konkurrens när så är möjligt.

Or. en

Motivering

Den nya punkt 5 klarlägger syftet med regelverket och tar hänsyn till att den främsta 
målsättningen med regelverket är att främja en massiv utveckling av nästa generations 
accessnät överallt i Europa. Denna nya punkt klarlägger att lagstiftningen syftar till att: 
främja marknadsdrivna investeringar och innovation, bland annat genom att möjliggöra avtal 
om delade investeringar och riskdelningsavtal.
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Ändringsförslag 313
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny) – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande punkt ska läggas till i 
artikel 8.4 a:
c) införa reglerade förhandsskyldigheter
endast då det inte finns någon effektiv och 
hållbar konkurrens och lindra eller häva 
dem så snart som det finns effektiv 
konkurrens,

Or. en

Motivering

Liknar ändringsförslag 20.

Ändringsförslag 314
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel 8a ska läggas till:
”Artikel 8a

Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen.
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2. Medlemsstaterna ska samordna 
strategierna och vid behov harmonisera 
sådana villkor för tillgänglighet och 
effektiv användning av radiospektrum 
som är nödvändiga för att upprätta den 
inre marknaden och få den att fungera.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om tilldelning av, 
tillgänglighet och användning av 
radiofrekvenser i gemenskapen ges på ett 
samordnat sätt och i rätt tid.
4. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–3.
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken.
En högnivårepresentant från varje 
nationell tillsynsmyndighet med ansvar 
för radiospektrumpolitiken inom varje 
enskild medlemsstat ska ingå i kommittén 
för radiospektrumpolitik. Kommissionen 
ska ingå som en medlem utan rösträtt.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med enkel majoritet anta yttranden. Varje 
medlemsstat ska ha en röst. 
Kommissionen röstar inte.
6. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
gemenskapens radiospektrumpolitik. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik.
7. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 6. 
När den gör det ska kommissionen i 
största möjliga utsträckning beakta 
yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
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8. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Punkterna 4 och 9 i föredragandes ändringsförslag 23 har strukits. Detta kan undergräva den 
förhandlingsposition för EU som fastställts av Europeiska konferensen för post- och 
telekommunikationsförvaltningar och strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 315
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel 8a ska läggas till:
Artikel 8a

Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken
1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen på EU-nivå 
och på internationell nivå när det gäller 
strategisk planering och harmonisering 
av användningen av radiofrekvenser inom 
gemenskapen. De ska se till att 
spektrumpolitiken överensstämmer med 
annan nationell politik eller 
gemenskapspolitik, till exempel 
mediepolitiken.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvägagångssätten inom politiken 
samordnas samt, vid behov, att 
harmoniserade villkor råder för 
tillgängligheten på och den effektiva 
användning av spektrum som behövs för 
att upprätta en inre marknad och för att 
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denna ska fungera väl och detta ska ske i 
enlighet med de hänsyn av ekonomisk, 
politisk, kulturell, hälsorelaterad och 
social natur som är förenade med 
användningen av radiospektrum.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om tilldelning av, 
tillgänglighet och användning av 
radiofrekvenser i gemenskapen ges på ett 
samordnat sätt och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer
där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4.
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken.
En högnivårepresentant från varje 
nationell tillsynsmyndighet med ansvar 
för radiospektrumpolitiken och en 
högnivårepresentant från varje ansvarig 
oberoende nationell tillsynsmyndighet 
med ansvar för tillsynen över medier i 
varje enskild medlemsstat ska ingå i 
kommittén för radiospektrumpolitik.
Kommissionen ska ingå som en medlem 
utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med kvalificerad majoritet anta yttranden.  
Varje medlemsstat ska ha en röst. 
Kommissionen röstar inte.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
gemenskapens radiospektrumpolitik. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik.
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8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 7. 
När den gör det ska kommissionen i 
största möjliga utsträckning beakta 
yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet, medlemsstaterna, 
BERT och rådet”.

Or. en

Motivering

Strategisk planering av radiospektrum på EU-nivå kräver respekt för internationellt bindande 
överenskommelser samt för medlemsstaternas behörighet inom detta område. 
Spektrumhanteringen inom gemenskapen kommer att kunna förbättras enbart om de allmänna 
strategierna samordnas bättre. Det föreslås en ny kommitté, som är mer effektivt utformad 
och som bör bestå av en företrädare för varje tillsynsmyndighet inom området 
telekommunikationer och/eller medier i varje medlemsstat – så att det därmed tas hänsyn till 
de nuvarande kopplingarna mellan å ena sidan regleringen av sändningsverksamheten och å 
andra sidan regleringen av innehållet – för att bistå vid utvecklingen av en integrerad 
spektrumpolitik för EU.

Ändringsförslag 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel ska läggas till:
Artikel 8a

Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen. De 
ska se till att spektrumpolitiken 
överensstämmer med annan nationell 
politik eller gemenskapspolitik, till 
exempel mediepolitiken.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvägagångssätten inom politiken 
samordnas samt, vid behov, att 
harmoniserade villkor råder för 
tillgängligheten på och den effektiva 
användning av spektrum som behövs för 
att upprätta en inre marknad och för att 
denna ska fungera väl och detta ska ske i 
enlighet med de hänsyn av ekonomisk, 
politisk, kulturell, hälsorelaterad och 
social natur som är förenade med 
användningen av radiospektrum.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om tilldelning av, 
tillgänglighet och användning av 
radiofrekvenser i gemenskapen ges på ett 
samordnat sätt och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer 
där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4. 
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken. En 
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högnivårepresentant från varje nationell 
tillsynsmyndighet med ansvar för 
radiospektrumpolitiken och en 
högnivårepresentant från varje ansvarig 
oberoende nationell tillsynsmyndighet 
med ansvar för tillsynen över medier i 
varje enskild medlemsstat ska ingå i 
kommittén för radiospektrumpolitik. 
Kommissionen ska ingå som en medlem 
utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med kvalificerad majoritet anta yttranden.  
Varje medlemsstat ska ha en röst.
Kommissionen röstar inte.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
gemenskapens radiospektrumpolitik. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik.
8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 7. 
När den gör det ska kommissionen i 
största möjliga utsträckning beakta 
yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Motivering

Strategisk planering av radiospektrum på EU-nivå kräver respekt för internationellt bindande 
överenskommelser samt för medlemsstaternas behörighet inom detta område. 
Spektrumhanteringen inom gemenskapen kommer att kunna förbättras enbart om de allmänna 
strategierna samordnas bättre.

Det föreslås en ny kommitté, som är mera effektivt utformad och bör bestå av en företrädare 
för varje tillsynsmyndighet inom området telekommunikationer och/eller medier i varje 
medlemsstat – så att det alltså tas hänsyn till de nuvarande kopplingarna mellan å ena sidan 
regleringen av sändningsverksamheten och å andra sidan regleringen av innehållet – för att 
bistå vid utvecklingen av en integrerad spektrumpolitik för EU.

Ändringsförslag 317
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel ska läggas till: 
Artikel 8a

Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen. De 
ska se till att spektrumpolitiken 
överensstämmer med annan nationell 
politik eller gemenskapspolitik, till 
exempel mediepolitiken.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvägagångssätten inom politiken 
samordnas samt, vid behov, att 
harmoniserade villkor råder för 
tillgängligheten på och den effektiva 
användning av spektrum som behövs för 
att upprätta en inre marknad och för att 
denna ska fungera väl och detta ska ske i 
enlighet med de hänsyn av ekonomisk, 
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politisk, kulturell, hälsorelaterad och 
social natur som är förenade med 
användningen av radiospektrum.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om tilldelning av, 
tillgänglighet och användning av 
radiofrekvenser i gemenskapen ges på ett 
samordnat sätt och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer 
där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4. 
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken. En 
högnivårepresentant från varje nationell 
tillsynsmyndighet med ansvar för 
radiospektrumpolitiken och en 
högnivårepresentant från varje ansvarig 
oberoende nationell tillsynsmyndighet 
med ansvar för tillsynen över medier i 
varje enskild medlemsstat ska ingå i 
kommittén för radiospektrumpolitik. 
Kommissionen ska ingå som en medlem 
utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med kvalificerad majoritet anta yttranden.  
Varje medlemsstat ska ha en röst. 
Kommissionen röstar inte.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
gemenskapens radiospektrumpolitik. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik. 
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8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 7. 
När den gör det ska kommissionen i 
största möjliga utsträckning beakta 
yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Strategisk planering av radiospektrum på EU-nivå kräver respekt för internationellt bindande 
överenskommelser samt för medlemsstaternas behörighet inom detta område. 
Spektrumhanteringen inom gemenskapen kommer att kunna förbättras enbart om de allmänna 
strategierna samordnas bättre.

Det föreslås en ny kommitté, som är mera effektivt utformad och bör bestå av en företrädare 
för varje tillsynsmyndighet inom området telekommunikationer och/eller medier i varje 
medlemsstat – så att det alltså tas hänsyn till de nuvarande kopplingarna mellan å ena sidan 
regleringen av sändningsverksamheten och å andra sidan regleringen av innehållet – för att 
bistå vid utvecklingen av en integrerad spektrumpolitik för EU.
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