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Ændringsforslag 460
Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle 
fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger vedrørende almennyttige mål. Enhver harmoniseret beslutning om yderligere 
undtagelser fra princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af 
direktivet og bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 461
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle 
fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i 
frekvenspolitikbeslutningen). Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 462
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle 
fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Vilkårene for overdragelse eller udlejning af radiofrekvenser på nationalt niveau bør 
overlades til de nationale tilsynsmyndigheder, som i sidste ende har ansvaret for effektiv 
forvaltning af frekvenserne.

Ændringsforslag 463
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle 
fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

udgår

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages
eller udlejes. I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer.



PE407.632v01-00 6/114 AM\725139DA.doc

DA

Ændringsforslag 464
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle 
fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

udgår

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes. I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer.

Ændringsforslag 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 

udgår
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omfanget og arten af eventuelle 
fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i 
frekvenspolitikbeslutningen). Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

d) harmonisere udpegningen af de bånd, 
som princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet gælder for, samt 
harmonisere omfanget og arten af 
eventuelle fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme, samt 
udbud af radio/tv-tjenester.

Or. es
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Begrundelse

The reason for deleting letters (b) and (c) is that the conditions imposed on such transfers, as 
well as the procedures, conditions and limits, must be determined in accordance with the 
subsidiarity principle.

In order to be consistent with the approach taken in the proposed amendment to Article 9, the 
application of the principles of technology and service neutrality should be the responsibility 
of the Member States, provided this is possible, through coordinated management of the 
spectrum at national level, and therefore harmonisation measures should involve 
identification of the bands to which these principles must of necessity apply.

Ændringsforslag 467
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip. Alle fravigelser skal være 
i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4.

Or. en

Begrundelse

Præciserer, at alle fravigelser af princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er underlagt 
begrænsningerne i artikel 9, stk. 3 og 4, også sådanne, som foretages af Kommissionen. For 
det andet er det ikke klart, hvorfor anvendelsesområdet for og arten af fravigelser af 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet, som bygger på kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme, ikke skal være genstand for harmonisering.
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Ændringsforslag 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, herunder radio/tv-
tjenester.

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, som er foreslået til vedtagelse efter komitologiproceduren, er bredere 
end blot "ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv". På den anden side kan en del af 
harmoniseringen udføres og er blevet udført med succes på baggrund af den nuværende 
frekvenspolitikbeslutning (676/2000/EF). Artiklens punkt b og c bør derfor udgå. I henhold til 
betragtning 23 er det op til medlemsstaterne at definere mediepolitikken.

Ændringsforslag 469
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 



PE407.632v01-00 10/114 AM\725139DA.doc

DA

forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår fremme af kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes. I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer.

Ændringsforslag 470
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 
forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår fremme af kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
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svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes. I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer.

Ændringsforslag 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 
forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår regulering af indhold og 
politikken på det audiovisuelle område. 

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i 
frekvenspolitikbeslutningen). Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.
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Ændringsforslag 472
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 
forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår regulering af indhold og 
politikken på det audiovisuelle område. 

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger vedrørende almennyttige mål. Enhver harmoniseret beslutning om yderligere 
undtagelser fra princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af 
direktivet og bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 473
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 
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forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår regulering af indhold og 
politikken på det audiovisuelle område. 

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i 
frekvenspolitikbeslutningen). Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

udgår

Or. en
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Begrundelse

De foranstaltninger, som er foreslået til vedtagelse efter komitologiproceduren, er bredere 
end blot "ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv". På den anden side kan en del af 
harmoniseringen udføres og er blevet udført med succes på baggrund af den nuværende 
frekvenspolitikbeslutning (676/2000/EF). Artiklens punkt b og c bør derfor udgå. I henhold til 
betragtning 23 er det op til medlemsstaterne at definere mediepolitikken.

Ændringsforslag 475
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Foranstaltningerne i denne artikel, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 476
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at Foranstaltningerne i stk. 1, litra a) til c), 
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ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 22, stk. 4. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette stykke kan 
Kommissionen lade sig bistå af RSCP.

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes. I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer.

Ændringsforslag 477
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 

Foranstaltningerne i stk. 1, litra a) til c), 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette stykke kan 
Kommissionen lade sig bistå af RSCP.
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med artikel 10 i forordning […/EF].

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes. I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer.

Ændringsforslag 478
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i stk. 1, litra a) til c), kan 
Kommissionen lade sig bistå af RSCP.

Or. en
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Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i 
frekvenspolitikbeslutningen). Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 479
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i stk. 1, litra a) til c), kan 
Kommissionen lade sig bistå af RSCP.

Or. en

Begrundelse

 Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger vedrørende almennyttige mål. Enhver harmoniseret beslutning om yderligere 
undtagelser fra princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af 
direktivet og bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.
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Ændringsforslag 480
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF]. 
Kommissionen tager ved vedtagelsen af 
disse foranstaltninger nøje hensyn til de 
relevante tekniske organisationers og 
standardiseringsorganisationers 
vurderinger samt resultaterne af høringer 
af de berørte parter.

Or. en

Begrundelse

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.
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Ændringsforslag 481
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF]. 
Kommissionen tager ved vedtagelsen af 
disse foranstaltninger nøje hensyn til de 
relevante tekniske organisationers og 
standardiseringsorganisationers 
vurderinger samt resultaterne af høringer 
af de berørte parter.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med harmoniseringsforanstaltningerne i denne artikel er, selv om de vedrører 
gennemførelsen, at regulere grundlæggende aspekter af frekvensforvaltningen. Det er derfor 
yderst vigtigt at støtte Kommissionens harmoniseringsarbejde med en detaljeret vurdering af 
de nævnte foranstaltningers tekniske og operationelle muligheder og virkninger. Denne 
vurdering skal gennemføres af de kompetente internationale tekniske organer, f.eks. 
CEPT/ECC og ETSI.
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Ændringsforslag 482
Robert Goebbels

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9ca (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Følgende artikel indsættes:
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"Artikel 9ca

1. For at sikre en effektiv udnyttelse og 
forvaltning af frekvensressourcerne i 
Fællesskabet tager medlemsstaterne og 
Kommissionen hensyn til ITU's 
bestemmelser og reglement, navnlig 
radioreglementet, som ændret fra tid til 
anden, ved gennemførelsen af dette 
direktiv.

2. Kommissionen overvåger udviklingen, 
hvad angår radiofrekvenser i tredjelande 
og i internationale organisationer, 
herunder ITU, som kan have betydning 
for gennemførelsen af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle faktiske 
eller retlige problemer, som gældende 
internationale aftaler eller aftaler med 
tredjelande eller internationale 
organisationer, herunder ITU, skaber i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv.

4. Kommissionen indberetter med jævne 
mellemrum resultaterne af anvendelsen af 
stk. 1-3 til Europa-Parlamentet og Rådet, 
og kan i påkommende tilfælde foreslå 
foranstaltninger med det sigte at sikre 
gennemførelsen af direktivets principper 
og mål. Der aftales om nødvendigt fælles
politikmål for at sikre koordinering blandt 
medlemsstaterne.

5. Foranstaltninger, som træffes i 
henhold til denne artikel, må ikke anfægte 
Fællesskabets og medlemsstaternes 
rettigheder og forpligtelser i medfør af 
relevante internationale aftaler."

Or. en

Begrundelse

For at garantere en effektiv frekvensanvendelse er det vigtigt, at operatørerne følger og kan 
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påberåbe sig indberetnings- og koordineringsprocedurerne under ITU's internationalt 
bindende regler og procedurer for at sikre, at et net eller system kan koordineres ordentligt 
og bringes i anvendelse. Forvaltningernes internationale rettigheder og forpligtelser med 
hensyn til deres egne og andre forvaltningers frekvenstildelinger udledes af registreringen af 
tildelingerne i ITU's overordnede internationale frekvensregister eller af tildelingernes 
overensstemmelse med en ITU-frekvensplan.

Ændringsforslag 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 9ca (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Følgende artikel indsættes:
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"Artikel 9ca

1. Kommissionen overvåger udviklingen, 
hvad angår radiofrekvenser i tredjelande 
og i internationale organisationer, 
herunder ITU, som kan have betydning 
for gennemførelsen af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle faktiske 
eller retlige problemer, som gældende 
internationale aftaler eller aftaler med 
tredjelande eller internationale 
organisationer, herunder ITU, skaber i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv.

3. Kommissionen indberetter med jævne 
mellemrum resultaterne af anvendelsen af 
stk. 1 og 2 til Europa-Parlamentet og 
Rådet, og kan i påkommende tilfælde 
foreslå foranstaltninger med det sigte at 
sikre gennemførelsen af direktivets 
principper og mål. Der aftales om 
nødvendigt fælles politikmål for at sikre 
koordinering blandt medlemsstaterne.

4. Foranstaltninger, som træffes i 
henhold til denne artikel, må ikke anfægte 
Fællesskabets og medlemsstaternes 
rettigheder og forpligtelser i medfør af 
relevante internationale aftaler."

Or. en

Begrundelse

For at garantere en effektiv frekvensanvendelse er det vigtigt, at operatørerne følger og kan 
påberåbe sig indberetnings- og koordineringsprocedurerne under ITU's internationalt 
bindende regler og procedurer for at sikre, at et net eller system kan koordineres ordentligt 
og bringes i anvendelse. Forvaltningernes internationale rettigheder og forpligtelser med 
hensyn til deres egne og andre forvaltningers frekvenstildelinger udledes af registreringen af 
tildelingerne i ITU's overordnede internationale frekvensregister eller af tildelingernes 
overensstemmelse med en ITU-frekvensplan.
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Ændringsforslag 484
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale tilsynsmyndigheder 
kontrollerer tildelingen af alle nationale 
nummerressourcer og forvaltningen af 
de nationale nummerplaner. 
Medlemsstaterne sikrer, at der stilles 
passende numre og nummergrupper til 
rådighed […]. Også i tilfælde, hvor 
tjenester omfatter bærbare faciliteter, er 
det vigtigt, at der er adgang til såvel 
ikkegeografiske som geografiske tjenester.
De nationale tilsynsmyndigheder 
fastsætter objektive, gennemsigtige og 
ikkediskriminerende 
tildelingsprocedurer for nationale 
nummereringsressourcer."

Or. en

Begrundelse

Kommunikationsudbyderes ret til at få adgang til telefonnumre bør styrkes. Det er vigtigt, at 
der er adgang til såvel ikkegeografiske som geografiske tjenester for tjenester såsom voice-
over-IP, også i tilfælde, hvor tjenesterne omfatter bærbare faciliteter.
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Ændringsforslag 485
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at nummerplaner og -procedurer 
administreres således, at alle 
virksomheder, der udbyder offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, behandles lige. 
Medlemsstaterne sikrer navnlig, at en 
virksomhed, som har fået tildelt en 
nummerserie, ikke diskriminerer andre 
udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester med hensyn til 
de nummergrupper, der giver adgang til 
deres tjenester.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at nummerplaner og -procedurer 
administreres således, at alle udbydere og 
brugere af numre i hele EU behandles 
lige. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at en 
virksomhed, som har fået tildelt en 
nummerserie, ikke diskriminerer andre 
udbydere og brugere med hensyn til de 
nummergrupper, der giver adgang til deres 
tjenester.

Or. en

Begrundelse

Hvis man undlader at reformere nummerordningerne, vil det skade borgernes, forbrugernes og 
erhvervslivets interesser i EU. Artikel 10 i rammedirektivet bør udvides med en bestemmelse om, at 
medlemsstaterne skal fjerne begrænsninger i de nationale nummerplaner og tilknyttede regler, som 
forhindrer brug af enhver type numre alle steder i EU, og skal fjerne eventuelle begrænsninger på 
identitet/klassifikation af indehavere af alle typer numre (dette forhindrer ikke, at der kan knyttes 
legitime betingelser til tildelingen af numre).

Ændringsforslag 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at nummerplaner og -procedurer 
administreres således, at alle virksomheder, 
der udbyder offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, 
behandles lige. Medlemsstaterne sikrer 
navnlig, at en virksomhed, som har fået 
tildelt en nummerserie, ikke diskriminerer 
andre udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester med hensyn til de 
nummergrupper, der giver adgang til deres 
tjenester.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at nationale nummerplaner og -procedurer 
administreres således, at alle virksomheder, 
der udbyder offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, 
behandles lige. Medlemsstaterne sikrer 
navnlig, at en virksomhed, som har fået 
tildelt en nummerserie, ikke diskriminerer 
andre udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester med hensyn til de 
nummergrupper, der giver adgang til deres 
tjenester.

Or. es

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for de nationale nummerplaner.

Ændringsforslag 487
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre
i Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
på dette område, der blandt andet kan 
bestå i at opstille takstprincipper for 
bestemte numre og nummerserier. Som 
led i gennemførelsesforanstaltningerne 
kan Kommissionen tildele 

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen og tilgængeligheden af 
nummerressourcer i Fællesskabet, hvor 
det er nødvendigt for at støtte udviklingen 
af paneuropæiske tjenester.
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markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Hvis man undlader at reformere nummerordningerne, vil det skade borgernes, forbrugernes 
og erhvervslivets interesser i EU. Artikel 10 i rammedirektivet bør udvides med en 
bestemmelse om, at medlemsstaterne skal fjerne begrænsninger i de nationale nummerplaner 
og tilknyttede regler, som forhindrer brug af enhver type numre alle steder i EU, og skal 
fjerne eventuelle begrænsninger på identitet/klassifikation af indehavere af alle typer numre 
(dette forhindrer ikke, at der kan knyttes legitime betingelser til tildelingen af numre).

Ændringsforslag 488
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
på dette område, der blandt andet kan 
bestå i at opstille takstprincipper for 
bestemte numre og nummerserier. Som 
led i gennemførelsesforanstaltningerne 
kan Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester.

Or. de
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Begrundelse

De planlagte foranstaltninger for takstprincipper er i strid med lovgivningsrammens formål, 
som er at deregulere detailpriserne så meget som muligt. Gennemførelsesforanstaltningerne 
kan have betydelige økonomiske følger for branchen. I så tilfælde skal der indledes en ny 
lovgivningsprocedure. Der findes ikke noget behov for en myndighed som foreslået af 
Kommissionen i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens ændringsforslag vil føre til en udvidelse af detailreguleringen gennem 
bestemmelser for takstprincipper. Dette udgør en overtrædelse af bestemmelserne i den 
lovgivningsmæssige ramme, som kun forudser regulering af tjenesteydelserne i detailleddet i 
forbindelse med en stærk position på detailmarkedet i henhold til artikel 17 i 
forsyningspligtdirektivet. Indførelsen af et nyt og gennemgribende begreb for prisfastsættelse 
for tilsynsmyndighederne er i modstrid med målet om bedre regulering og det overordnede 
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princip, at regulering som hovedregel skal begrænses til engrosleddet.

Ændringsforslag 490
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af nye paneuropæiske 
tjenester uden negativ effekt for 
eksisterende tjenester. Kommissionen 
træffer passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger for at sikre 
grænseoverskridende adgang til nationale 
nummersystemer, som anvendes til vigtige 
tjenester såsom nummeroplysning. Som 
led i gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Mens harmoniserede europæiske nummersystemer ville være en stor fordel for nye 
paneuropæiske tjenester, ville dette have en negativ virkning på de områder, f.eks. 
nummeroplysningstjenester, hvor liberaliseringen har fundet sted, uden at en sådan 
harmonisering er blevet gennemført. Nummeroplysningstjenester betragtes som et vigtigt 
redskab til adgang i henhold til betragtning 11 i forsyningspligtdirektivet. De europæiske 
borgeres muligheder for at rejse til andre medlemsstater og at kunne få adgang til deres 
sædvanlige leverandør af nummeroplysningstjenester for at få oplysninger på deres nationale 
sprog er væsentlige af hensyn til udviklingen af det indre marked.
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Ændringsforslag 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af nye paneuropæiske 
tjenester uden negativ effekt for 
eksisterende tjenester. Kommissionen 
træffer passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger for at sikre 
grænseoverskridende adgang til nationale 
nummersystemer, som anvendes til vigtige 
tjenester såsom nummeroplysning. Som 
led i gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Mens harmoniserede europæiske nummersystemer ville være en stor fordel for nye 
paneuropæiske tjenester, ville dette have en negativ virkning på de områder, f.eks. 
nummeroplysningstjenester, hvor liberaliseringen har fundet sted, uden at en sådan 
harmonisering er blevet gennemført. Nummeroplysningstjenester betragtes som et vigtigt 
redskab til adgang i henhold til betragtning 11 i forsyningspligtdirektivet. De europæiske 
borgeres muligheder for at rejse til andre medlemsstater og at kunne få adgang til deres 
sædvanlige leverandør af nummeroplysningstjenester for at få oplysninger på deres nationale 
sprog er væsentlige af hensyn til udviklingen af det indre marked.
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Ændringsforslag 492
Giles Chichester

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester uden negativ effekt for 
eksisterende tjenester. Kommissionen 
træffer passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger for at sikre 
grænseoverskridende adgang til nationale 
nummersystemer, som anvendes til vigtige 
tjenester såsom nummeroplysning. Som 
led i gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Mens harmoniserede europæiske nummersystemer ville være en stor fordel for nye 
paneuropæiske tjenester, ville dette have en negativ virkning på de områder, f.eks. 
nummeroplysningstjenester, hvor liberaliseringen har fundet sted, uden at en sådan 
harmonisering er blevet gennemført. De europæiske borgeres muligheder for at rejse til andre 
medlemsstater og at kunne få adgang til deres sædvanlige leverandør af 
nummeroplysningstjenester for at få oplysninger på deres nationale sprog er væsentlige af 
hensyn til udviklingen af det indre marked.
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Ændringsforslag 493
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af nye og 
eksisterende paneuropæiske tjenester. 
Kommissionen træffer passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger for at sikre 
grænseoverskridende adgang til nationale
nummersystemer, der anvendes til vigtige 
tjenester såsom 
nummeroplysningstjenester. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele BERT særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States.
The capability for a European citizen to travel to other Member states and be able to access 
its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information in his or her 
national language, is essential to promoting the single market.
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Ændringsforslag 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne fremmer
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvis det er teknisk og 
økonomisk muligt, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område med hensyn til 
paneuropæiske tjenester, der blandt andet 
kan bestå i at opstille takstprincipper for 
bestemte numre og nummerserier. Som led 
i gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Or. es

Begrundelse

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance. 
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Ændringsforslag 495
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer sammen 
med de nationale tilsynsmyndigheder 
passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger på dette 
område, der blandt andet kan bestå i at 
opstille takstprincipper for bestemte numre 
og nummerserier.

Or. ro

Begrundelse

Harmonisering på europæisk plan må ikke ske på bekostning af de nationale 
tilsynsmyndigheders ansvarsområder. 

Ændringsforslag 496
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne, der har til formål at
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

udgår

Or. de

Begrundelse

De planlagte foranstaltninger for takstprincipper er i strid med lovgivningsrammens formål, 
som er at deregulere detailpriserne så meget som muligt. Gennemførelsesforanstaltningerne 
kan have betydelige økonomiske følger for branchen. I så tilfælde skal der indledes en ny 
lovgivningsprocedure. Der findes ikke noget behov for en myndighed som foreslået af 
Kommissionen i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 497
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

udgår

Or. ro



PE407.632v01-00 36/114 AM\725139DA.doc

DA

Begrundelse

Harmonisering på europæisk plan må ikke ske på bekostning af de nationale 
tilsynsmyndigheders ansvarsområder. 

Ændringsforslag 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3.

Or. es

Begrundelse

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance.
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Ændringsforslag 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘handle på grundlag af enkle, transparente 
og offentligt tilgængelige procedurer, som 
anvendes uden diskrimination og uden 
forsinkelse, og under alle omstændigheder 
træffe afgørelse inden for fire måneder, 
efter at ansøgningen er modtaget, og’

‘handle på grundlag af enkle, transparente 
og offentligt tilgængelige procedurer, som 
anvendes uden diskrimination og uden 
forsinkelse, og under alle omstændigheder 
træffe afgørelse inden for seks måneder, 
efter at ansøgningen er modtaget, og’

Or. es

Begrundelse

I nogle medlemsstater ligger ansvaret for at tildele denne type rettigheder i vidt omfang hos 
lokale, selvstyrende eller føderale myndigheder. Det forekommer derfor mere realistisk at 
forlænge fristen, eftersom denne bestemmelse vil påvirke ikke bare de regler, som styrer den 
elektroniske kommunikationssektor, men også andre regler med andre anvendelsesområder. 

Ændringsforslag 500
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘handle på grundlag af enkle, transparente 
og offentligt tilgængelige procedurer, som 
anvendes uden diskrimination og uden 
forsinkelse, og under alle omstændigheder 
træffe afgørelse inden for fire måneder, 
efter at ansøgningen er modtaget, og’

‘handle på grundlag af enkle, transparente 
og offentligt tilgængelige procedurer, som 
anvendes uden diskrimination og uden 
forsinkelse, og under alle omstændigheder 
træffe afgørelse inden for to måneder, efter 
at ansøgningen er modtaget, og’

Or. en
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Ændringsforslag 501
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘handle på grundlag af enkle, transparente 
og offentligt tilgængelige procedurer, som 
anvendes uden diskrimination og uden 
forsinkelse, og under alle omstændigheder 
træffe afgørelse inden for fire måneder, 
efter at ansøgningen er modtaget, og’

‘handle på grundlag af enkle, transparente 
og offentligt tilgængelige procedurer, som 
anvendes uden diskrimination og uden 
forsinkelse, og under alle omstændigheder 
træffe afgørelse inden for fire måneder, 
efter at ansøgningen er modtaget, under 
hensyntagen til den nationale lovgivning 
vedrørende ekspropriering, og’

Or. ro

Begrundelse

Der skal også tages højde for den nationale lovgivning vedrørende ekspropriering.

Ændringsforslag 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
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påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe. De nationale 
tilsynsmyndigheder kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, også kræve, at disse 
faciliteter deles med andre offentlige 
virksomheder, forudsat at delingen af 
faciliteten er proportional.

Or. en

Begrundelse

Det er imidlertid vigtigt at sikre, at bestemmelsen overholder proportionalitetsprincippet og 
er hensigtsmæssigt. Adgang til grundlæggende infrastruktur som kanaler og master kan i en 
lang række tilfælde udgøre det sidste reelle flaskehalsområde inden for telekommunikation.
Der bør derfor gives adgang for at støtte iværksættelsen af tredjepartsinfrastruktur.

Ændringsforslag 503
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
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bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

bygninger, ledningsføring i bygninger,
master, høje støttestrukturer, antenner, 
kabelkanaler, mandehuller og gadeskabe.

Or. en

Ændringsforslag 504
Astrid Lulling

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

1. Hvis en offentlig eller privat 
virksomhed, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet, i henhold til national 
lovgivning har tilladelse til at installere 
grundlæggende faciliteter, som kan bære 
elektroniske kommunikationsnet, på, over 
eller under offentlig eller privat ejendom, 
eller kan påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder under behørig 
hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet kunne stille 
krav om delt brug af sådanne 
grundlæggende faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler
og mandehuller.

Or. en

Begrundelse

I fremtiden vil adgang til grundlæggende infrastruktur som kanaler og master ofte udgøre det 
sidste reelle flaskehalsområde i adgangsnettet. Derfor bør grundlæggende faciliteter, navnlig 
eksisterende og nye kabelkanaler til elektroniske kommunikationsnet, åbnes for at støtte 
etablering af ny og alternativ infrastruktur. Deling af kabelkanaler skal omfatte alle 
operatører og offentlige enheder under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der er 
ingen begrundelse for at indføre en forpligtelse til adgang til gadeskabe, da gadeskabe ikke i 
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sig selv udgør en varig økonomisk flaskehals.

Ændringsforslag 505
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i 
henhold til national lovgivning har 
tilladelse til at installere faciliteter på, over 
eller under offentlig eller privat ejendom, 
eller kan påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

1. Hvis en offentlig eller privat 
virksomhed i henhold til national 
lovgivning har tilladelse til at installere 
faciliteter på, over eller under offentlig 
eller privat ejendom, eller kan påberåbe sig 
en procedure for ekspropriation af ejendom 
eller brugsret til sådanne formål, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder under 
behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet kunne stille 
krav om delt brug af sådanne faciliteter 
eller sådan ejendom, herunder master, 
antenner, kabelkanaler og mandehuller.

Or. en

Begrundelse

For at støtte etableringen af tredjepartsinfrastruktur skal adgang til kabelkanaler og master 
omfatte alle operatører, offentlige såvel som private. Af sikkerhedshensyn er det kritisk at 
udvide pligten til at dele til "adgangsveje til bygninger", og det er uklart, hvordan en 
adgangsforpligtelse kan gennemføres i praksis. Der er ingen begrundelse for at indføre en 
forpligtelse til adgang til gadeskabe, da gadeskabe kan genskabes og ikke i sig selv udgør en 
varig økonomisk flaskehals.
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Ændringsforslag 506
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

1. Hvis en offentlig eller privat 
virksomhed, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet, i henhold til national 
lovgivning har tilladelse til at installere 
faciliteter på, over eller under offentlig 
eller privat ejendom, eller kan påberåbe sig 
en procedure for ekspropriation af ejendom 
eller brugsret til sådanne formål, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder i henhold til 
proportionalitetsprincippet kunne stille 
krav om delt brug af sådanne faciliteter 
eller sådan ejendom, herunder adgangsveje 
til bygninger, master, antenner, 
kabelkanaler og ledningsrør, mandehuller 
og gadeskabe.

Or. de

Begrundelse

Alle muligheder for at bruge eksisterende ledningsrør bør udnyttes for at fremme udviklingen 
af kommunikationsnet.

Ændringsforslag 507
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 1. Hvis en offentlig eller privat 
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elektroniske kommunikationsnet, i 
henhold til national lovgivning har 
tilladelse til at installere faciliteter på, over 
eller under offentlig eller privat ejendom, 
eller kan påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

virksomhed i henhold til national 
lovgivning har tilladelse til at installere 
faciliteter på, over eller under offentlig 
eller privat ejendom, eller kan påberåbe sig 
en procedure for ekspropriation af ejendom 
eller brugsret til sådanne formål, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder under 
behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet kunne stille 
krav om delt brug af sådanne faciliteter 
eller sådan ejendom, herunder adgangsveje 
til bygninger, master, antenner, 
kabelkanaler, mandehuller og gadeskabe.

Or. de

Begrundelse

Adgang til grundlæggende infrastruktur som ledningsrør og master kan i et vist omfang 
udgøre den afgørende flaskehals i telekommunikation og bør derfor garanteres for alle 
markedsoperatører for at fremme udviklingen af infrastrukturen. Adgang til ledningsrør må 
derfor ikke begrænses kunstigt, men skal garanteres af offentlige og private virksomheder.

Ændringsforslag 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede.’

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal tage 
hensyn til virksomhedernes 
sikkerhedsinteresser og generelle 
sikkerhedsinteresser samt til behovet for 
at sikre en klar afgrænsning af de 
involverede virksomheders ansvar for at 
hindre skadelig interferens mellem 
brugere. Foranstaltningerne skal også 
være objektive, transparente og 
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forholdsmæssigt afpassede. De nationale 
tilsynsmyndigheder kan, når de pålægger 
en operatør pligt til at give adgang i 
henhold til bestemmelserne i denne 
artikel, om nødvendigt fastsætte tekniske 
eller driftsmæssige vilkår, som udbyderen 
og/eller modtageren af en sådan adgang 
skal opfylde for at sikre normal drift af 
nettet. Modtagere af adgang kan 
underlægges specifikke 
ikkediskriminerende vilkår, som sikrer, at 
knappe ressourcer bliver anvendt 
effektivt, navnlig med hensyn til 
udbredelse af nettet. Forpligtelser til at 
følge specifikke tekniske standarder eller 
specifikationer skal være i 
overensstemmelse med de standarder og 
specifikationer, der fastsættes i henhold til 
artikel 17, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Understreger behovet for at tage behørigt hensyn til de berørte parters sikkerhedsinteresser.

Ændringsforslag 509
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede.’

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpassede og træffes i henhold til 
proceduren i artikel 7.
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Or. en

Begrundelse

Kabelkanaladgang til en bred vifte af indgangspunkter til infrastrukturen - herunder 
adgangsveje til bygninger, master, høje støttestrukturerer etc. - er formålsbestemte og tilføjer 
ikke noget til de eksisterende bestemmelser om delt adgang. Hensigten med disse 
bestemmelser var ikke at lette den generelle kabelkanaladgang på et symmetrisk grundlag for 
hele viften af infrastrukturnet (f.eks. gas og elektricitet). Den hidtidige nationale 
gennemførelse af artikel 12 viser, at deling af faciliteter kun kan gennemføres fra sag til sag 
under hensyntagen til miljømæssige aspekter, netværksintegritet og interferensspørgsmål og 
andre ejendomsretlige begrænsninger.

Ændringsforslag 510
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede.’

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpassede og træffes i henhold til 
proceduren i artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens bestræbelser på at lette investering i og udbredelse af næste generation 
netværk skal støttes.



PE407.632v01-00 46/114 AM\725139DA.doc

DA

Ændringsforslag 511
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre, at foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med stk. 1, er 
forholdsmæssigt afpassede, undersøger de 
nationale tilsynsmyndigheder 
tilgængeligheden af alle kabelkanaler, 
herunder telekommunikationsoperatørers, 
energileverandørers og lokale 
myndigheders kabelkanaler og 
kloakledninger, der kan føre 
telekommunikationslinjer i det område, 
hvor der anmodes om adgang.

Or. en

Begrundelse

For at udbygge infrastrukturen bør adgangen til kabelkanaler ikke være begrænset til 
telekommunikationsoperatørernes kabelkanaler, men bør omfatte alle tilgængelige 
kabelkanaler. Desto flere kabelkanaler, der er tilgængelige, desto bedre muligheder er der for 
bæredygtig konkurrence som følge af andre operatørers udlægning af net.

Ændringsforslag 512
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre, at foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med stk. 1, er 
forholdsmæssigt afpassede, undersøger de 
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nationale tilsynsmyndigheder 
tilgængeligheden af alle kabelkanaler, 
herunder telekommunikationsoperatørers, 
energileverandørers og lokale 
myndigheders kabelkanaler og 
kloakledninger, der kan føre 
telekommunikationslinjer i det område, 
hvor der anmodes om adgang.

Or. en

Begrundelse

I lighed med bestemmelserne om anlægsrettigheder foreslås det at forpligte medlemsstaterne 
til at sikre procedurer for en sådan deling af faciliteter (tilhørende kommuner, udbydere af 
almennyttige tjenester etc.). Der anbefales derfor en bestemmelse om symmetrisk deling af 
faciliteter for alle kabelkanaler, som kan anvendes til elektroniske kommunikationsnet, også 
uden for den elektroniske kommunikationssektor. En sådan symmetrisk ordning ville tilskynde 
til og lette udbredelsen af nettet.

Ændringsforslag 513
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre, at foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med stk. 1, er 
forholdsmæssigt afpassede, undersøger de 
nationale tilsynsmyndigheder 
tilgængeligheden af alle kabelkanaler, der 
kan anvendes til udlægning af 
telekommunikationslinjer, herunder 
telekommunikationsudbyderes, 
energileverandørers og kommunale 
kabelkanaler og kloakledninger, i det 
område, hvor der er behov for adgang.

Or. de
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Begrundelse

For at fremme udviklingen af infrastrukturen bør adgangen til kabelkanaler ikke være 
begrænset til telekommunikationsudbydernes kabelkanaler, men bør omfatte alle tilgængelige 
kabelkanaler. Desto flere kabelkanaler, der er tilgængelige, desto bedre muligheder er der for 
en omfattende udvikling af nettet og dermed en bæredygtig konkurrence

Ændringsforslag 514
Astrid Lulling

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre, at foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med stk. 1, er 
forholdsmæssigt afpassede, undersøger de 
nationale tilsynsmyndigheder 
tilgængeligheden af alle kabelkanaler, 
herunder telekommunikationsoperatørers, 
energileverandørers og lokale 
myndigheders kabelkanaler og 
kloakledninger, der kan føre 
telekommunikationslinjer i det område, 
hvor der anmodes om adgang.

Or. en

Ændringsforslag 515
Werner Langen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
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"1a. For at fremme incitamenterne til 
investering i nye højhastighedsnet skal det 
ved fastsættelsen af adgangsgebyrer 
sikres, at det selskab, der stiller adgangen 
til rådighed, får et udbytte, der mindst 
svarer til kapitalomkostningerne i 
tilknytning til investeringen og den risiko, 
der er specifik for investeringen."

Or. en

Begrundelse

Et af de centrale spørgsmål i de kommende år er at skabe passende incitamenter til 
investering i nye højhastighedsnet, der støtter innovation inden for indholdsrige 
internettjenester.

Ændringsforslag 516
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, træffer passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte sikkerheden 
i deres net og tjenester. Under hensyn til 
teknologiens stade skal disse 
foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Der skal navnlig træffes 
foranstaltninger for at forhindre eller 
minimere virkningen af 
sikkerhedshændelser for brugerne og for 
andre net, med hvilke det berørte net er 

1. Medlemsstaterne tilskynder 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, til at træffe
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte sikkerheden 
i deres net og tjenester. Under hensyn til 
teknologiens stade, evnen til at anvende de 
seneste innovationer, evnen til at forblive 
fleksibel og reagere på trusler og 
omkostningerne ved gennemførelsen skal 
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Der skal navnlig træffes 
foranstaltninger for at forhindre eller 
minimere virkningen af 
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sammenkoblet. sikkerhedshændelser for brugerne og for 
andre net, med hvilke det berørte net er 
sammenkoblet.

Or. en

Begrundelse

Sikkerheden og nettenes integritet er meget vigtige, og udbyderne bør træffe foranstaltninger 
til at sikre deres net eller tjenester i denne henseende. Da lovmæssige bestemmelser og top-
down-tilgange til sikkerheden imidlertid har en tendens til at kvæle innovationen og gøre 
nettene mindre - ikke mere - sikre, og der ikke er belæg for markedssvigt, er der ikke behov 
for at gå fra den pligt, der er fastsat i den nuværende lovgivning, og som forpligter udbydere 
af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester til at behandle disse spørgsmål, til en 
ordning, hvor medlemsstaterne udsteder bindende instrukser, eller for at Kommissionen 
vedtager tekniske gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 517
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net.

2. Medlemsstaterne tilskynder 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet til at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net.

Or. en

Begrundelse

Sikkerheden og nettenes integritet er meget vigtige, og udbyderne bør træffe foranstaltninger 
til at sikre deres net eller tjenester i denne henseende. Da lovmæssige bestemmelser og top-
down-tilgange til sikkerheden imidlertid har en tendens til at kvæle innovationen og gøre 
nettene mindre - ikke mere - sikre, og der ikke er belæg for markedssvigt, er der ikke behov 
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for at gå fra den pligt, der er fastsat i den nuværende lovgivning, og som forpligter udbydere 
af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester til at behandle disse spørgsmål, til en 
ordning, hvor medlemsstaterne udsteder bindende instrukser, eller for at Kommissionen 
vedtager tekniske gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 518
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed sørge for 
forud definerede og passende niveauer af 
kontinuitet i leveringen af de tjenester, der 
udbydes via disse net, under hensyntagen 
til deres tekniske, økonomiske og 
driftsmæssige gennemførlighed.

Or. en

Begrundelse

IP-baserede nets funktionsmåde er meget forskellig fra PSTN. Det kan i princippet se ud som 
en attraktiv idé at sikre tjenestens kontinuitet på nye net, men det vil være klogt først at 
overveje, om dette er hensigtsmæssigt set i lyset af næste generations netværks karakteristika. 
Næste generation netværk yder en bedre tjenestekvalitet og markant lavere fejlrater, men de 
er ikke egnede til at genskabe alle PSTN-muligheder. En tvungen videreførsel af en PSTN-
lignende tjenestekontinuitet på næste generation netværk kræver betydelige investeringer 
uden at sikre markante fordele for slutbrugerne. En ren overførsel af PSTN-tjenestekravene til 
næste generation netværk vil gøre mere skade end gavn. Desuden er mange af de alternative 
operatørers net ikke planlagt og bygget til at yde disse muligheder, og en pludselig indførelse 
ville derfor kunne skabe endnu større vanskeligheder for dem.
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Ændringsforslag 519
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer passende
foranstaltninger for at sikre deres nets 
integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net. Medlemsstaterne påser, at de 
nationale tilsynsmyndigheder løbende 
rådfører sig med virksomhederne for at 
sikre, at der er blevet truffet passende 
foranstaltninger for at opretholde 
sikkerheden eller integriteten.

Or. en

Begrundelse

Der er risiko for overregulering og for unødvendigt at underminere forbrugernes tillid til e-
handel, hvis der er pligt til at informere abonnenter om ethvert brud på sikkerheden og 
integriteten.

Ændringsforslag 520
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer alle 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer alle 
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nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net.

nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net. 2. De nationale 
tilsynsmyndigheder rådfører sig med alle 
udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester, før de vedtager 
specifikke foranstaltninger for 
elektroniske kommunikationsnets 
sikkerhed og integritet.

Or. ro

Begrundelse

Der skal gennemføres høringer, før der vedtages specifikke foranstaltninger.

Ændringsforslag 521
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
nationale tilsynsmyndighed om ethvert
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

3. Medlemsstaterne sikrer, hvor det er 
hensigtsmæssigt, at virksomheder, der 
udbyder offentlige kommunikationsnet 
eller offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
nationale tilsynsmyndighed om alvorlige
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

Or. en

Begrundelse

Der er risiko for overregulering og for unødvendigt at underminere forbrugernes tillid til e-
handel, hvis der er pligt til at informere abonnenter om ethvert brud på sikkerheden og 
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integriteten.

Ændringsforslag 522
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
nationale tilsynsmyndighed om ethvert 
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
kompetente tilsynsmyndighed om ethvert 
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester. 

De nye regler om underretning om brud 
gælder i gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af ... om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred inden for telesektoren1.
1EUT L ...

Or. en

Begrundelse

Der er foretaget ændringer, som er relevante for nets integritet og sikkerhed med særlig 
henvisning til brud på disse net og deres konsekvenser i forbindelse med revisionen af direktiv 
2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor. De regler, der er fastsat her, bør følges.
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Ændringsforslag 523
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 
et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Om nødvendigt underretter den 
pågældende kompetente tilsynsmyndighed 
de kompetente tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og ENISA.

Or. en

Begrundelse

Der er foretaget ændringer, som er relevante for nets integritet og sikkerhed med særlig 
henvisning til brud på disse net og deres konsekvenser, i forbindelse med revisionen af 
direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i 
den elektroniske kommunikationssektor. De regler, der er fastsat her for offentliggørelse af 
brud, bør følges.

Ændringsforslag 524
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden.
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et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Der er risiko for overregulering og for unødvendigt at underminere forbrugernes tillid til e-
handel, hvis der er pligt til at informere abonnenter om ethvert brud på sikkerheden og 
integriteten.

Ændringsforslag 525
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 
et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

IP-baserede nets funktionsmåde er meget forskellig fra PSTN. Det kan i princippet se ud som 
en attraktiv idé at sikre tjenestens kontinuitet på nye net, men det vil være klogt først at 
overveje, om dette er hensigtsmæssigt set i lyset af næste generations netværks karakteristika. 
Næste generation netværk yder en bedre tjenestekvalitet og markant lavere fejlrater, men de 
er ikke egnede til at genskabe alle PSTN-muligheder. En tvungen videreførsel af en PSTN-
lignende tjenestekontinuitet på næste generation netværk kræver betydelige investeringer 
uden at sikre markante fordele for slutbrugerne. En ren overførsel af PSTN-tjenestekravene til 
næste generation netværk vil gøre mere skade end gavn. Desuden er mange af de alternative 
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operatørers net ikke planlagt og bygget til at yde disse muligheder, og en pludselig indførelse 
ville derfor kunne skabe endnu større vanskeligheder for dem.

Ændringsforslag 526
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 
et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og ENISA. Hvor det er i 
offentlighedens interesse, at et brud på
sikkerheden offentliggøres, kan den 
nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

ENISA har fortsat kompetencen vedrørende nets og tjenesters sikkerhed og bør derfor 
underrettes af de nationale tilsynsmyndigheder. De nationale tilsynsmyndigheders 
rapportering til Kommissionen og ENISA bør ske hvert år.

Ændringsforslag 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 
et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater. Hvor det er i 
offentlighedens interesse, at et brud på 
sikkerheden offentliggøres, kan den 
nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Or. es

Begrundelse

For at undgå unødigt bureaukrati kunne denne information rutinemæssigt indsamles af 
Kommissionen i gennemførelsesrapporten.

Ændringsforslag 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for 
Kommissionen om de indberetninger, den 
har modtaget, og de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til dette stykke.

udgår

Or. es

Begrundelse

For at undgå unødigt bureaukrati kunne denne information rutinemæssigt indsamles af 
Kommissionen i gennemførelsesrapporten.
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Ændringsforslag 529
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 
og de foranstaltninger, der er truffet i 
henhold til dette stykke.

Hvert år forelægger den nationale 
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen og ENISA om 
de indberetninger, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Or. en

Begrundelse

ENISA har fortsat kompetencen vedrørende nets og tjenesters sikkerhed og bør derfor 
underrettes af de nationale tilsynsmyndigheder. De nationale tilsynsmyndigheders 
rapportering til Kommissionen og ENISA bør ske hvert år.

Ændringsforslag 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 
og de foranstaltninger, der er truffet i 

En gang årligt forelægger den nationale
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen om de 
indberetninger, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
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henhold til dette stykke. dette stykke.

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødvendig bureaukrati og yderligere administrative byrder bør de nationale 
tilsynsmyndigheder forelægge rapporterne en gang om året.

Ændringsforslag 531
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 
og de foranstaltninger, der er truffet i 
henhold til dette stykke.

Hvert år forelægger den nationale 
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen om de 
indberetninger, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Der er risiko for overregulering og for unødvendigt at underminere forbrugernes tillid til e-
handel, hvis der er pligt til at informere abonnenter om ethvert brud på sikkerheden og 
integriteten.
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Ændringsforslag 532
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 
og de foranstaltninger, der er truffet i 
henhold til dette stykke.

Hvert år forelægger den nationale 
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen om de 
indberetninger, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Styrkelse af netværks- og informationssikkerhed er et af de områder, hvor der er behov for en 
større fællesskabsindsats, og hvor de foreslåede ændringsforslag helt sikkert vil kunne 
medføre en merværdi. Det eneste problematiske spørgsmål i denne forbindelse er den 
indberetningsforpligtelse, der foreslås for de nationale tilsynsmyndigheder. Indberetning hver 
tredje måned ville være for tungt og bureaukratisk. Det foreslås derfor, at indberetningen skal 
finde sted en gang om året i stedet for hver tredje måned.

Ændringsforslag 533
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 
og de foranstaltninger, der er truffet i 

Hver 12. måned forelægger den nationale 
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen om de 
indberetninger, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
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henhold til dette stykke. dette stykke.

Or. en

Begrundelse

.

Ændringsforslag 534
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 
og de foranstaltninger, der er truffet i 
henhold til dette stykke.

Hver sjette måned forelægger den nationale 
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen om de 
indberetninger, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Or. ro

Begrundelse

Den sammenfattende rapport, som udarbejdes hver sjette måned, skal være effektiv og må 
ikke udvikle sig til en bureaukratisk procedure, som øger de nationale tilsynsmyndigheders 
omkostninger.

Ændringsforslag 535
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.
Disse gennemførelsesbestemmelser, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter den 
procedure, der henvises til i artikel 22, stk. 
3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 22, stk. 4.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for at harmonisere netsikkerheden yderligere. Hver enkelt operatør må 
træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for hans egen tekniske situation. Det kan 
have betydelige økonomiske følger for branchen at gennemføre foranstaltninger. I så tilfælde 
skal der indledes en ny lovgivningsprocedure. Der findes ikke noget behov for en myndighed 
som foreslået af Kommissionen i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 536
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.
Disse gennemførelsesbestemmelser, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter den 
procedure, der henvises til i artikel 22, stk. 
3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 22, stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sikkerheden og nettenes integritet er meget vigtige, og udbyderne bør træffe foranstaltninger 
til at sikre deres net eller tjenester i denne henseende. Da lovmæssige bestemmelser og top-
down-tilgange til sikkerheden imidlertid har en tendens til at kvæle innovationen og gøre 
nettene mindre - ikke mere - sikre, og der ikke er belæg for markedssvigt, er der ikke behov 
for at gå fra den pligt, der er fastsat i den nuværende lovgivning, og som forpligter udbydere 
af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester til at behandle disse spørgsmål, til en 
ordning, hvor medlemsstaterne udsteder bindende instrukser, eller for at Kommissionen 
vedtager tekniske gennemførelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag 537
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til ENISA's udtalelse, vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.

Or. en

Begrundelse

ENISA har fortsat enekompetencen vedrørende nets og tjenesters sikkerhed på EU-niveau.

Ændringsforslag 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
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litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.

litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes. De 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
forhindrer ikke medlemsstaterne i at 
vedtage supplerende krav for at forfølge 
de i stk. 1 og 2 fastsatte mål.

Or. en

Begrundelse

I individuelle tilfælde skal medlemsstaterne have mulighed for at anvende højere standarder 
end de harmoniserede regler for dermed at opfylde målsætningen, som er fastsat i stk. 1 og 
stk. 2.

Ændringsforslag 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 

4. Kommissionen kan vedtage passende 
tekniske gennemførelsesbestemmelser for 
at harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.
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indberetningerne skal udformes.

Or. es

Ændringsforslag 540
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesbestemmelser, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter den procedure, 
der henvises til i artikel 22, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 22, stk. 
4.

Disse gennemførelsesbestemmelser, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter den procedure, 
der henvises til i artikel 22, stk. 3, hvis 
selvregulerende initiativer forestået af 
branchen selv ikke har ført til et passende 
sikkerhedsniveau på det indre marked i en 
eller flere medlemsstater. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 22, stk. 
4.

Or. en

Begrundelse

 Der er risiko for overregulering og for unødvendigt at underminere forbrugernes tillid til e-
handel, hvis der er pligt til at informere abonnenter om ethvert brud på sikkerheden og 
integriteten.

Ændringsforslag 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesbestemmelser, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter den procedure, 
der henvises til i artikel 22, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 22, stk. 
4.

Disse gennemførelsesbestemmelser, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter den procedure, 
der henvises til i artikel 22, stk. 3. 

Or. es

Ændringsforslag 542
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a. De bindende instrukser 
sendes i offentlig høring, er 
forholdsmæssige og økonomisk og teknisk 
gennemførlige og træder i kraft inden for 
en rimelig tidsfrist. De nationale 
regulerende myndigheder giver også 
telekommunikationsoperatørerne 
mulighed for at få dækket deres 
omkostninger i forbindelse med 
opfyldelsen af de bindende instrukser.

Or. en
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Begrundelse

Instrukserne bør sigte mod at udpege mindstekrav til sikkerheden og overlade de tekniske og 
driftsmæssige gennemførelsesbeslutninger til operatørerne. Telecom Italia mener, at 
processen med at udpege passende sikkerhedsforanstaltninger derfor bør gennemføres i et tæt 
samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og operatørerne. 

Ændringsforslag 543
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a. De bindende instrukser er 
forholdsmæssige og økonomisk og teknisk 
bæredygtige og gennemføres inden for en 
rimelig tidsfrist.

Or. en

Begrundelse

Forholdsmæssighed, bæredygtighed og rimelig tidsplanlægning skal være centrale 
principper.
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Ændringsforslag 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forelægge de oplysninger, der 
nødvendige for at vurdere sikkerheden i 
deres tjenester og net, herunder en 
dokumenteret sikkerhedspolitik og

a) forelægge de oplysninger, der 
nødvendige for at vurdere sikkerheden og 
integriteten i deres tjenester og net, 
herunder en dokumenteret 
sikkerhedspolitik og

Or. es

Begrundelse

Omkostningerne bør dækkes af de pågældende virksomheder.

Ændringsforslag 545
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) give et kvalificeret uafhængigt organ til 
opgave at gennemføre en 
sikkerhedsrevision og stille resultaterne 
heraf til rådighed for den nationale 
tilsynsmyndighed.

(b) give et kvalificeret uafhængigt organ til 
opgave efter aftale med virksomhederne at 
gennemføre en sikkerhedsrevision og stille 
resultaterne heraf til rådighed for den 
nationale tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Instrukserne bør sigte mod at udpege mindstekrav til sikkerheden og overlade de tekniske og 
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driftsmæssige gennemførelsesbeslutninger til operatørerne. Telecom Italia mener, at 
processen med at udpege passende sikkerhedsforanstaltninger derfor bør gennemføres i et tæt 
samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og operatørerne.

Ændringsforslag 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give et kvalificeret uafhængigt organ til 
opgave at gennemføre en 
sikkerhedsrevision og stille resultaterne 
heraf til rådighed for den nationale 
tilsynsmyndighed.

b) kræve, at de pågældende virksomheder 
for egen regning gennemfører en 
sikkerheds- og integritetsrevision og stiller
resultaterne heraf til rådighed for den 
nationale tilsynsmyndighed.

Or. es

Begrundelse

Omkostningerne bør dækkes af de pågældende virksomheder.

Ændringsforslag 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har de nødvendige 
beføjelser til at undersøge tilfælde af 
manglende opfyldelse af kravene.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har de nødvendige 
beføjelser til at undersøge tilfælde af 
manglende opfyldelse af kravene samt 
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effekterne for nettenes sikkerhed og 
integritet.

Or. es

Begrundelse

Som en logisk konsekvens af kravet i artikel 13a, stk. 3, om at underrette de nationale 
tilsynsmyndigheder om enhver indvirkning på sikkerheden, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder have beføjelse til at undersøge dette.

Ændringsforslag 548
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres en ordning for godtgørelse af 
udgifter for virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, såfremt 
Kommissionen vedtager tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 13a, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede håndhævelsesbeføjelser i form af den nationale tilsynsmyndigheds bindende 
retningslinjer, sikkerhedsrevisioner og muligheden for at kræve oplysninger om 
netværksoperatører er en ekstra efterlevelsesbyrde og bør minimeres, så de ikke i det lange 
løb skader udviklingen af nye teknologier på markedet.
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Ændringsforslag 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Stk. 2, andet afsnit, andet punktum 
udgår.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kollektivt dominerende stilling er et uprøvet og vanskeligt koncept inden for 
telekommunikationssektoren såvel i en forudgående som en efterfølgende kontekst, men kan 
vokse i betydning, efterhånden som markederne konsolideres. Det er vigtigt, at vejledningen 
ikke ophæves, men tværtimod præciseres af rammelovgivningen.

Ændringsforslag 550
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Stk. 2, andet afsnit, andet punktum 
udgår.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med den voksende konvergens inden for telekommunikationssektoren kan kollektivt 
dominerende stilling blive et mere almindeligt problem. Vejledningen bør præciseres, ikke 
ophæves.
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Ændringsforslag 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 3 udgår. (b) Stk. 3 erstattes af:

"Når en virksomhed har en stærk 
markedsposition på et bestemt marked, 
og hvis forbindelserne mellem de to 
markeder muliggør, at 
markedspositionen på det ene marked 
kan overføres til det andet marked og 
dermed yderligere styrker 
virksomhedens markedsposition, kan 
afhjælpende foranstaltninger til at udpege 
eller forebygge en sådan overførsel 
anvendes på det forbundne marked i 
henhold til artikel 9, 10, 11 og 13 i 
[adgangsdirektivet], og hvis disse er 
utilstrækkelige, artikel 17 i 
[borgerrettighedsdirektivet]."

Or. en

Begrundelse

Det er særlig vigtigt at behandle spørgsmålet om overførsel af dominerende stilling fra et 
marked til en andet i en branche, som er præget af vertikal integration og konvergens. I stedet 
for at slette denne foranstaltning som foreslået af Kommissionen bør den finpudses for at 
præcisere, at afhjælpende foranstaltninger som ikkediskriminering, gennemsigtighed, adskilte 
regnskaber og forbud mod konkurrenceforvridende koncentration kan bruges 
markedsoverskridende til at behandle overførselsproblemer. De eksisterende bestemmelser 
siger, at stærk markedsposition skulle findes både på kilde- og målmarkedet for overførslen 
for at træde i kraft. Det skal imidlertid bemærkes, at dette ikke er blevet brugt at 
myndighederne, er besværligt og ikke i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen, som 
ikke kræver "dobbelt dominerende stilling" for at behandle spørgsmål om overførsel. De 
foreslåede ændringer tager højde for dette.
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Ændringsforslag 552
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 3 udgår. "Når en virksomhed har en stærk 
markedsposition på et bestemt marked, 
og hvis forbindelserne mellem de to 
markeder muliggør, at 
markedspositionen på det ene marked 
kan overføres til det andet marked og 
dermed yderligere styrker 
virksomhedens markedsposition, kan 
afhjælpende foranstaltninger til at udpege 
eller forebygge en sådan overførsel 
anvendes på det forbundne marked i 
henhold til artikel 9, 10, 11 og 13 i 
[adgangsdirektivet], og hvis disse er 
utilstrækkelige, artikel 17 i 
[borgerrettighedsdirektivet]."

Or. en

Begrundelse

Det er særlig vigtigt at behandle spørgsmålet om overførsel af dominerende stilling fra et 
marked til en andet i en branche, som er præget af vertikal integration og konvergens. I stedet 
for at slette denne foranstaltning som foreslået af Kommissionen bør den finpudses for at 
præcisere, at afhjælpende foranstaltninger som ikkediskriminering, gennemsigtighed, adskilte 
regnskaber og forbud mod konkurrenceforvridende koncentration kan bruges 
markedsoverskridende til at behandle overførselsproblemer.

Ændringsforslag 553
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 3 udgår. "Når en virksomhed har en stærk 
markedsposition på et bestemt marked, 
og hvis forbindelserne mellem de to 
markeder muliggør, at 
markedspositionen på det ene marked 
kan overføres til det andet marked og 
dermed yderligere styrker 
virksomhedens markedsposition, kan 
afhjælpende foranstaltninger til at udpege 
eller forebygge en sådan overførsel 
anvendes på det forbundne marked i 
henhold til artikel 9, 10, 11 og 13 i 
[adgangsdirektivet], og hvis disse er 
utilstrækkelige, artikel 17 i 
[borgerrettighedsdirektivet]."

Or. en

Begrundelse

Det er særlig vigtigt at behandle spørgsmålet om overførsel af dominerende stilling fra et 
marked til en andet i en branche, som er præget af vertikal integration og konvergens. I stedet 
for at slette denne foranstaltning som foreslået af Kommissionen bør den finpudses for at 
præcisere, at afhjælpende foranstaltninger som ikkediskriminering, gennemsigtighed, adskilte 
regnskaber og forbud mod konkurrenceforvridende koncentration kan bruges 
markedsoverskridende til at behandle overførselsproblemer. De eksisterende bestemmelser 
siger, at stærk markedsposition skulle findes både på kilde- og målmarkedet for overførslen 
for at træde i kraft. Det skal imidlertid bemærkes, at dette ikke er blevet brugt at 
myndighederne, er besværligt og ikke i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen, som 
ikke kræver "dobbelt dominerende stilling" for at behandle spørgsmål om overførsel. De 
foreslåede ændringer tager højde for dette. 

Ændringsforslag 554
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra ba (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende indsættes som stk. 2a:
"Kommissionen offentliggør senest på 
datoen for dette direktivs ikrafttræden 
retningslinjer for de nationale 
tilsynsmyndigheder vedrørende 
beslutninger, der pålægger, ændrer eller 
tilbagetrækker forpligtelser for 
virksomheder med stærk 
markedsposition."

Or. en

Begrundelse

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Ændringsforslag 555
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra d
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 

4. Kommissionen kan, efter at have hørt 
de nationale tilsynsmyndigheder og under 
hensyntagen til BERT's udtalelse, vedtage 
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overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om udpegning af transnationale 
markeder.

en beslutning om udpegning af 
transnationale markeder i henhold til 
proceduren i artikel 22, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 556
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra d
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 4 –afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om udpegning af transnationale 
markeder.

4. Kommissionen kan, efter at have hørt 
de nationale tilsynsmyndigheder, vedtage 
en beslutning om udpegning af 
transnationale markeder.

Or. en

Ændringsforslag 557
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra d
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om udpegning af transnationale 
markeder.

4. Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af udtalelserne fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om udpegning af transnationale 
markeder.



AM\725139DA.doc 79/114 PE407.632v01-00

DA

Or. ro

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder må ikke holdes uden for denne proces.

Ændringsforslag 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra d
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om udpegning af transnationale 
markeder.

4. Kommissionen kan, efter at have hørt 
de nationale regulerende myndigheder og 
under nøje iagttagelse af den udtalelse, som 
BERT forelægger i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning [……/EF], vedtage 
en beslutning om udpegning af 
transnationale markeder.

Or. es

Begrundelse

Selv om Kommissionen selvfølgelig har en rolle at spille i spørgsmål af grænseoverskridende 
karakter, må de pågældende nationale myndigheder ikke overses, eftersom de har ideelle 
forudsætninger for at støtte Kommissionen i udpegningen af disse markeder. Desuden bør 
udpegning af et transnationalt marked ikke ske i en hasteprocedure.
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Ændringsforslag 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra d
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne beslutning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

Denne beslutning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. 

Or. es

Begrundelse

Selv om Kommissionen selvfølgelig har en rolle at spille i spørgsmål af grænseoverskridende 
karakter, må de pågældende nationale myndigheder ikke overses, eftersom de har ideelle 
forudsætninger for at støtte Kommissionen i udpegningen af disse markeder. Desuden bør 
udpegning af et transnationalt marked ikke ske i en hasteprocedure.

Ændringsforslag 560
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra d
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne beslutning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 

Denne beslutning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3.
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hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

Or. en

Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder 
analyserer de relevante markeder, der er 
opført i henstillingen, under nøje 
iagttagelse af retningslinjerne.
Medlemsstaterne sikrer, at denne analyse, 
hvor det er hensigtsmæssigt, foretages i 
samarbejde med de nationale 
konkurrencemyndigheder.

1. De nationale tilsynsmyndigheder 
analyserer de relevante markeder, idet de 
tager højde for dem, der er opført i 
henstillingen og under nøje iagttagelse af 
retningslinjerne. Medlemsstaterne sikrer, at 
denne analyse, hvor det er 
hensigtsmæssigt, foretages i samarbejde 
med de nationale 
konkurrencemyndigheder.

Or. es

Begrundelse

For at undgå at give det indtryk, at de nationale tilsynsmyndigheder skal analysere alle 
markeder, som er udpeget i henstillingen, eftersom markederne og definitionerne, i det 
mindste formelt, gives som en vejledning.
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Ændringsforslag 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra aa (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Stk. 4 affattes således:
"4. Når en national tilsynsmyndighed 
fastslår, at der ikke er reel konkurrence 
på et relevant marked, undtagen nye 
markeder under udvikling, udpeger den 
virksomheder med en stærk 
markedsposition på det pågældende 
marked i overensstemmelse med artikel 
14 og pålægger sådanne virksomheder 
passende specifikke forpligtelser som 
anført i stk. 2 i denne artikel eller 
opretholder eller ændrer sådanne 
forpligtelser, hvis de findes i forvejen, 
idet den tager højde for de relevante 
geografiske markeders områder og, hvor 
det er hensigtsmæssigt, fjerner foreløbige 
adgangsforpligtelser på vejen mod 
deregulering af disse markeder.
Ved fastlæggelsen af disse forpligtelser 
tager den nationale tilsynsmyndighed 
højde for målet om at fremme effektive 
investeringer i infrastruktur og fremme 
konkurrencen mellem tjenester, som 
udbydes af konkurrerende platforme, og 
tilskynder til investeringer i nye og 
konkurrenceprægede infrastrukturer som 
et middel til at opnå en bæredygtig 
konkurrence mellem net og tjenester på 
lang sigt, som med tiden vil gøre det 
muligt at slække på de foreløbige 
adgangsforpligtelser, idet man samtidig 
opretholder den oprindelige forpligtelse, 
som under alle omstændigheder vil gælde 
for infrastrukturer, som installeres af 
virksomheder, som har særlige eller 
eksklusive rettigheder, og som stadig 
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nyder godt af disse investeringer."

Or. es

Begrundelse

Dette omfatter en henvisning til betragtning 27, som siger, at nye markeder under udvikling 
ikke bør underkastes urimelige forpligtelser.

De nationale tilsynsmyndigheder bør stræbe efter at vedtage foranstaltninger, som fremmer 
effektive investeringer i infrastrukturer som fastsat i artikel 8, stk. 2, litra c).

Endelig inkorporerer teksten også henvisningen i begrundelsen til henstillingen om relevante 
markeder om, at bæredygtig konkurrence mellem net og tjenester på lang sigt skal bygge på 
konkurrerende netinfrastrukturer.

Ændringsforslag 563
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra aa (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Stk. 3 affattes således:
"3. Konkluderer en national 
tilsynsmyndighed, at markedet ikke er 
underlagt ex ante-regulering på grundlag 
af testen med tre kriterier som anført i 
henstillingen, eller er underlagt ex ante-
regulering, men at der er reel konkurrence 
på markedet, må den ikke indføre eller 
opretholde nogen af de i stk. 2 omhandlede 
specifikke forpligtelser. Hvis der i 
forvejen findes sektorspecifikke 
forpligtelser, skal den ophæve sådanne 
forpligtelser for virksomheder på det 
relevante marked. Parter, der berøres 
af, at forpligtelser trækkes tilbage, skal 
underrettes herom i passende tid i 
forvejen."
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Or. en

Begrundelse

Faktisk fokuserer testen med tre kriterier som nævnt i anden udgave af Kommissionens 
henstilling om relevante markeder på et markeds generelle struktur og karakteristika for at 
udpege de markeder, som kan tænkes at have mulige vedvarende markedssvigt, som kræver en 
mere detaljeret analyse på national basis fra den nationale tilsynsmyndigheds side.

Ændringsforslag 564
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 5 –afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For så vidt angår de transnationale 
markeder, der udpeges i den i artikel 15, 
stk. 4, omhandlede beslutning, anmoder 
Kommissionen markedsmyndigheden om 
at gennemføre markedsanalysen under 
nøje hensyntagen til retningslinjerne og 
afgive udtalelse om, hvorvidt de i stk. 2 
omhandlede forpligtelser skal pålægges, 
opretholdes, ændres eller ophæves.

5. For at vurdere, om der er effektiv 
konkurrence på et engrosmarked, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder vurdere 
forvridninger af markedet på 
detailniveauet. Navnlig skal ethvert 
udkast til foranstaltninger, hvorved man 
indfører, ændrer eller ophæver en 
forpligtelse på en operatør på et 
engrosmarked, tage nøje hensyn til de 
enkelte markedsaktørers styrke på 
detailniveauet. 

Or. en

Begrundelse

De nationale reguleringsmyndigheder skal tage alle hensyn til konkurrencen på detailniveau, 
når de træffer beslutning om en reguleringsforanstaltning. Derfor skal det klart angives i 
direktiverne, at regulering af engrosmarkedet skal være baseret på en grundig analyse af de 
skønnede forvridninger af markedet på detailniveau.
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Ændringsforslag 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For så vidt angår de transnationale 
markeder, der udpeges i den i artikel 15, 
stk. 4, omhandlede beslutning, anmoder 
Kommissionen markedsmyndigheden om 
at gennemføre markedsanalysen under nøje 
hensyntagen til retningslinjerne og afgive 
udtalelse om, hvorvidt de i stk. 2 
omhandlede forpligtelser skal pålægges, 
opretholdes, ændres eller ophæves.

5. For så vidt angår de transnationale 
markeder, der udpeges i den i artikel 15, 
stk. 4, omhandlede beslutning, anmoder 
Kommissionen efter at have rådført sig 
med de pågældende nationale 
tilsynsmyndigheder BERT om at 
gennemføre markedsanalysen under nøje 
hensyntagen til retningslinjerne og afgive 
udtalelse om, hvorvidt de i stk. 2 
omhandlede forpligtelser skal pålægges, 
opretholdes, ændres eller ophæves.

Or. es

Begrundelse

Når det gælder transnationale markeder, er det nødvendigt at indhente de nationale 
tilsynsmyndigheders udtalelse. Disse er også ansvarlige for at pålægge, opretholde eller 
ændre forpligtelserne på en koordineret måde.

Ændringsforslag 566
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, under nøje udgår
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iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, vedtage en beslutning om at 
udpege en eller flere virksomheder som 
virksomheder med en stærk 
markedsposition på det pågældende 
marked og at pålægge en eller flere 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 
9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål i artikel 8.

Or. en

Begrundelse

De nationale reguleringsmyndigheder skal tage alle hensyn til konkurrencen på detailniveau, 
når de træffer beslutning om en reguleringsforanstaltning. Derfor skal det klart angives i 
direktiverne, at regulering af engrosmarkedet skal være baseret på en grundig analyse af de 
skønnede forvridninger af markedet på detailniveau.

Ændringsforslag 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, vedtage en beslutning om at 
udpege en eller flere virksomheder som 
virksomheder med en stærk 
markedsposition på det pågældende 
marked og at pålægge en eller flere 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 
9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 

De nationale tilsynsmyndigheder 
pålægger, opretholder, ændrer eller 
tilbagetrækker de i stk. 2 nævnte 
forpligtelser på en koordineret måde.
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de politiske mål i artikel 8.

Or. es

Begrundelse

Når det gælder transnationale markeder, er det nødvendigt at indhente de nationale 
tilsynsmyndigheders udtalelse. Disse er også ansvarlige for at pålægge, opretholde eller 
ændre forpligtelserne på en koordineret måde.

Ændringsforslag 568
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, under nøje iagttagelse 
af markedsmyndighedens udtalelse, 
vedtage en beslutning om at udpege en 
eller flere virksomheder som virksomheder 
med en stærk markedsposition på det 
pågældende marked og at pålægge en eller 
flere særlige forpligtelser i henhold til 
artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål i artikel 8.

Kommissionen kan, under nøje iagttagelse 
af de nationale tilsynsmyndigheders og 
markedsmyndighedens udtalelser, vedtage 
en beslutning om at udpege en eller flere 
virksomheder som virksomheder med en 
stærk markedsposition på det pågældende 
marked og at pålægge en eller flere særlige
forpligtelser i henhold til artikel 9-13a i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet). I den 
forbindelse forfølger Kommissionen de 
politiske mål i artikel 8.

Or. ro

Begrundelse

Myndigheden skal kunne udpege markedsovervågningsprocedurerne, og de nationale 
tilsynsmyndigheder skal inddrages.
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Ændringsforslag 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked

(a) inden for tre år efter en tidligere 
ikrafttræden af en foranstaltning
vedrørende dette marked eller tidligere, 
hvis der sker en markant ændring af 
markedsforholdene, eller hvis det tilrådes 
i en udtalelse fra BERT eller 
Kommissionen i henhold til artikel 7a i 
[rammedirektivet]

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på to år for revision af en beslutning er for kort. En beslutning bør være 
gyldig i tre år fra dens ikrafttræden i medlemsstaten (ikke fra indberetningsdatoen). 
Imidlertid vil der sandsynligvis være behov for hyppigere analyser i perioder med hastig 
markedsudvikling - derfor den foreslåede undtagelse.

Ændringsforslag 570
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked

(a) inden for tre år efter ikrafttrædelsen af 
foranstaltninger vedrørende dette marked 
eller før udløbet af en forpligtelse, som er 
fastsat i den pågældende foranstaltning, 
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hvis dette er senere

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på to år for revision af en beslutning er for kort. En beslutning bør være 
gyldig lige så længe som de forpligtelser, der pålægges med en foranstaltning, eller i tre år 
fra dens ikrafttræden i medlemsstaten (ikke fra indberetningsdatoen), alt efter hvilken af disse 
perioder, der er længst.

Ændringsforslag 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked

a) inden for højst tre år efter vedtagelsen 
af foranstaltninger vedrørende dette 
marked

Or. es

Begrundelse

Målet er at indføre mere realistiske frister for at give de nationale tilsynsmyndigheder 
fleksibilitet til at gennemføre denne analyse hurtigere.

Ændringsforslag 572
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked

(a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked 
for markeder, som er udpeget både i den 
tidligere henstilling og i den gældende 
henstilling

Or. en

Begrundelse

Målet om harmonisering af tidsrammen for udviklingen af reguleringen i alle 
medlemsstaterne skal nås ved at standardisere de frister, inden for hvilke de endelige 
beslutninger skal træffes, det vil sige de datoer, hvor reviderede reguleringsordninger træder 
i kraft.

Ændringsforslag 573
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked

(a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked 
for markeder, som er udpeget både i den 
tidligere henstilling og i den gældende 
henstilling

Or. en

Begrundelse

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
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and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Ændringsforslag 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for et år efter vedtagelsen af en 
revideret henstilling om relevante 
markeder, når der er tale om markeder, der 
ikke tidligere er anmeldt til Kommissionen, 
eller

b) inden for højst to år efter vedtagelsen af 
en revideret henstilling om relevante 
markeder, når der er tale om markeder, der 
ikke tidligere er anmeldt til Kommissionen, 
eller

Or. es

Begrundelse

Målet er at indføre mere realistiske frister for at give de nationale tilsynsmyndigheder 
fleksibilitet til at gennemføre denne analyse hurtigere.

Ændringsforslag 575
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra ba (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) den nationale tilsynsmyndighed 
indberetter senest seks måneder efter 
vedtagelsen af en revideret henstilling 
vedrørende relevante markeder, for 
markeder, som er underlagt reguleringen 
og ikke er opført i den reviderede 
henstilling, inden for de første tre 
måneder, resultatet af testen med tre 
kriterier som defineret i henstillingen, og 
gennemfører for markeder, der består 
denne test, inden for de følgende tre 
måneder en vurdering af stærk 
markedsposition for markedet med 
henblik på at afgøre, om de eksisterende 
forpligtelser skal opretholdes, ændres 
eller trækkes tilbage, eller

Or. en

Begrundelse

Målet om harmonisering af tidsrammen for udviklingen af reguleringen i alle 
medlemsstaterne skal nås ved at standardisere de frister, inden for hvilke de endelige 
beslutninger skal træffes, det vil sige de datoer, hvor reviderede reguleringsordninger træder 
i kraft.

Ændringsforslag 576
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra ba (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) den nationale tilsynsmyndighed 
indberetter senest seks måneder efter 
vedtagelsen af en revideret henstilling 
vedrørende relevante markeder, for 
markeder, som er underlagt reguleringen 
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og ikke er opført i den reviderede 
henstilling, inden for de første tre 
måneder, resultatet af testen med tre 
kriterier som defineret i henstillingen, og 
gennemfører for markeder, der består 
denne test, inden for de følgende tre 
måneder en vurdering af stærk 
markedsposition for markedet med 
henblik på at afgøre, om de eksisterende 
forpligtelser skal opretholdes, ændres 
eller trækkes tilbage, eller

Or. en

Begrundelse

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Ændringsforslag 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) inden for et år efter tiltrædelsen for 
medlemsstater, der for nylig er tiltrådt EU.

c) inden for højst to år efter tiltrædelsen for 
medlemsstater, der for nylig er tiltrådt EU.

Or. es



PE407.632v01-00 94/114 AM\725139DA.doc

DA

Begrundelse

Målet er at indføre mere realistiske frister for at give de nationale tilsynsmyndigheder 
fleksibilitet til at gennemføre denne analyse hurtigere.

Ændringsforslag 578
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en national tilsynsmyndighed ikke 
har gennemført analysen af et relevant 
marked, der er udpeget i henstillingen, 
inden for den frist, der er fastsat i artikel 
16, stk. 6, kan Kommissionen bede 
markedsmyndigheden afgive udtalelse, 
herunder et udkast til foranstaltninger, 
om analysen af det pågældende marked 
og de særlige forpligtelser, der skal 
pålægges. Markedsmyndigheden skal 
gennemføre en offentlig høring om det 
pågældende udkast til foranstaltninger.
Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om, at den nationale 
tilsynsmyndighed skal udpege visse 
virksomheder som virksomheder med en 
stærk markedsposition og pålægge den 
eller de således udpegede virksomhed(er) 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 
8-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder.’

udgår
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Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for, at beslutninger, som tidligere blev truffet af de nationale 
reguleringsmyndigheder, skal træffes af et EU-organ under den nye ordning.

Ændringsforslag 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en national tilsynsmyndighed ikke 
har gennemført analysen af et relevant 
marked, der er udpeget i henstillingen, 
inden for den frist, der er fastsat i artikel 
16, stk. 6, kan Kommissionen bede 
markedsmyndigheden afgive udtalelse, 
herunder et udkast til foranstaltninger, 
om analysen af det pågældende marked 
og de særlige forpligtelser, der skal 
pålægges. Markedsmyndigheden skal 
gennemføre en offentlig høring om det 
pågældende udkast til foranstaltninger.
Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om, at den nationale 
tilsynsmyndighed skal udpege visse 
virksomheder som virksomheder med en 
stærk markedsposition og pålægge den 
eller de således udpegede virksomhed(er) 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 
8-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 

udgår
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de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder.’

Or. es

Begrundelse

Fællesskabets retssystem indeholder allerede bestemmelser for tilfælde, hvor medlemsstater 
ikke opfylder deres forpligtelser, idet Kommissionen har beføjelse til at iværksætte 
overtrædelsesprocedurer Det ville være i strid med subsidiaritetsprincippet, hvis 
Kommissionen overtog medlemsstaternes forpligtelser.

Ændringsforslag 580
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om, at den nationale 
tilsynsmyndighed skal udpege visse 
virksomheder som virksomheder med en 
stærk markedsposition og pålægge den 
eller de således udpegede virksomhed(er) 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 
8-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder.’

udgår

Or. en
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Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder bør være forpligtet til at gennemføre markedsanalyser inden 
for en given tidsramme. Hvis de nationale tilsynsmyndigheder ikke gennemfører eller ikke er i 
stand til at gennemføre en sådan analyse, bør BERT komme med en udtalelse. Kommissionen 
er imidlertid ikke den bedst placerede myndighed til at nedlægge veto mod afhjælpende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 581
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra ca (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 7a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Følgende stykke indsættes:
"7a. Uanset den regelmæssige vurdering i 
henhold til stk. 6 kan de nationale 
tilsynsmyndigheder træffe beslutninger 
eller afhjælpende foranstaltninger for en 
periode på over to år, hvis det er 
nødvendigt for at give investorer i næste 
generation accesnet den nødvendige 
lovgivningssikkerhed på lang sigt."

Or. en

Begrundelse

Lovgivningsmæssig sikkerhed for alle operatører, som berøres af investeringsbeslutninger i 
nye og/eller alternative næste generation accesnet kræver, at de nationale tilsynsmyndigheder 
har mulighed for at forpligte sig til en reguleringsmodel ud over den toårige periode for 
markedsanalyser, som i dag er fastsat i rammen. Udviklingen af næste generation accesnet 
indebærer betydelige risici. Der er behov for langsigtet planlægningssikkerhed for at fremme 
investeringer i næste generation accesnet.
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Ændringsforslag 582
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra ca (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 7a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) I artikel 6 indsættes følgende stykke:
"7a. Uanset den regelmæssige vurdering i 
henhold til stk. 6 kan de nationale 
tilsynsmyndigheder træffe 
foranstaltninger, som er gældende i over 
to år, hvis det er nødvendigt for at give 
langsigtet planlægningssikkerhed, navnlig 
for at udvikle næste generation accesnet."

Or. de

Begrundelse

Udviklingen af næste generation accesnet indebærer betydelige risici for investorerne. Der er 
behov for langsigtet planlægningssikkerhed for at fremme investeringer i denne udvikling. 
Rammedirektivet bør derfor give mulighed for foranstaltninger med længere gyldighed i disse 
tilfælde.

Ændringsforslag 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18 – litra aa (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Artikel 2, stk. 3, affattes således:
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"Hvis sådanne standarder og/eller 
specifikationer ikke foreligger, 
tilskynder medlemsstaterne til 
anvendelse af internationale standarder 
eller rekommandationer, som er 
vedtaget af Den Internationale 
Telekommunikationsunion (ITU), Den 
europæiske konference af Post- og 
Teleadministrationer (CEPT), Den 
Internationale 
Standardiseringsorganisation (ISO) eller
Den Internationale Elektrotekniske 
Kommission (IEC)."

Or. en

Begrundelse

CEPT udvikler betingelser for frekvensanvendelse i Europa, hvilket bør tages i betragtning, 
navnlig hvis der ikke foreligger ETSI-standarder.

Ændringsforslag 584
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen finder, at 
afvigelser i de nationale 
tilsynsmyndigheders udførelse af de 
opgaver, de er pålagt i henhold til dette 
direktiv og særdirektiverne, skaber 
hindringer på det indre marked, kan den 
under nøje iagttagelse af 
markedsmyndighedens udtalelse, hvor en 
sådan foreligger, vedtage en henstilling 
eller en beslutning om harmoniseret 
anvendelse af bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne for at fremme 
opfyldelsen af målene i artikel 8, uden at 

udgår
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dette dog berører artikel 9 i dette direktiv 
og artikel 6 og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet).

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for at give Kommissionen nye kompetencer i den nye reguleringsramme. 
Det nationale niveau er bedre egnet til at træffe de nødvendige reguleringsmæssige 
foranstaltninger vedrørende netværksinvesteringer og netadgang. 
Gennemførelsesforanstaltningerne kan have betydelige økonomiske følger for branchen. I så 
tilfælde skal der indledes en ny lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 585
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, hvor en sådan foreligger,
vedtage en henstilling eller en beslutning 
om harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet).

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den vedtage en 
henstilling om harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet).

Or. en
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Begrundelse

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Ændringsforslag 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens
udtalelse, hvor en sådan foreligger, vedtage 
en henstilling eller en beslutning om 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af BERT's udtalelse, hvor en 
sådan foreligger, vedtage en henstilling om 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet).
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(adgangsdirektivet).

Or. es

Begrundelse

Den positive udvikling på markederne under den nuværende lovgivningsramme giver ikke 
grund ikke til at styrke Kommissionens eller de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser til at 
skride ind på forhånd, men snarere til at begrænse dem.

Ændringsforslag 587
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen udsteder en 
henstilling i henhold til stk. 1, handler 
den efter den procedure, der henvises til i 
artikel 22, stk. 2. 
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder under udførelsen af 
deres opgaver tager nøje hensyn til 
sådanne henstillinger. Vælger en national 
tilsynsmyndighed at undlade at følge en 
henstilling, underretter den 
Kommissionen herom og begrunder sin 
holdning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for at give Kommissionen nye kompetencer i den nye reguleringsramme. 
Det nationale niveau er bedre egnet til at træffe de nødvendige reguleringsmæssige 
foranstaltninger vedrørende netværksinvesteringer og netadgang.
Gennemførelsesforanstaltningerne kan have betydelige økonomiske følger for branchen. I så 
tilfælde skal der indledes en ny lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 588
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den beslutning, der er nævnt i stk. 1, 
som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Ændringsforslag 589
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den beslutning, der er nævnt i stk. 1, 
som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for at give Kommissionen nye kompetencer i den nye reguleringsramme. 
Det nationale niveau er bedre egnet til at træffe de nødvendige reguleringsmæssige 
foranstaltninger vedrørende netværksinvesteringer og netadgang.
Gennemførelsesforanstaltningerne kan have betydelige økonomiske følger for branchen. I så 
tilfælde skal der indledes en ny lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den beslutning, der er nævnt i stk. 1, 
som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 

udgår
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ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4.

Or. es

Begrundelse

Behovet for at være konsistent nu, hvor muligheden for at vedtage beslutninger er blevet 
ophævet.

Ændringsforslag 591
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til stk. 1, kan omfatte 
fastlæggelse af en harmoniseret eller 
koordineret fremgangsmåde i følgende 
spørgsmål:
a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester
b) Nummer-, navne- og 
adressespørgsmål, herunder 
nummerserier, portabilitet for numre og 
identifikationsmidler, nummer- og 
adresseomsætningssystemer og adgang til 
112-alarmtjenester.
c) Forbrugerspørgsmål, herunder 
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.

udgår
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d) Lovpligtig regnskabsaflæggelse.

Or. en

Begrundelse

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Ændringsforslag 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til stk. 1, kan omfatte 
fastlæggelse af en harmoniseret eller 
koordineret fremgangsmåde i følgende 
spørgsmål:
a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester
b) Nummer-, navne- og 

udgår
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adressespørgsmål, herunder 
nummerserier, portabilitet for numre og 
identifikationsmidler, nummer- og 
adresseomsætningssystemer og adgang til 
112-alarmtjenester.
c) Forbrugerspørgsmål, herunder 
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.
d) Lovpligtig regnskabsaflæggelse.

Or. es

Begrundelse

Den foreslåede formulering af dette stykke ("foranstaltninger ... kan omfatte") har ingen 
praktisk værdi, da den ikke giver en udtømmende liste. Tværtimod kunne listen over eksempler 
anvendes som begrundelse for at vedtage harmoniseringsforanstaltninger om de spørgsmål, 
der eksplicit henvises til, uden at Kommissionen behøver begrunde behovet for yderligere 
harmonisering på disse områder.

Ændringsforslag 593
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til stk. 1, kan omfatte 
fastlæggelse af en harmoniseret eller 
koordineret fremgangsmåde i følgende 
spørgsmål:
a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester
b) Nummer-, navne- og 
adressespørgsmål, herunder 
nummerserier, portabilitet for numre og 

udgår
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identifikationsmidler, nummer- og 
adresseomsætningssystemer og adgang til 
112-alarmtjenester.
c) Forbrugerspørgsmål, herunder 
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.
d) Lovpligtig regnskabsaflæggelse.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for at give Kommissionen nye kompetencer i den nye reguleringsramme. 
Det nationale niveau er bedre egnet til at træffe de nødvendige reguleringsmæssige 
foranstaltninger vedrørende netværksinvesteringer og netadgang. Der findes ikke noget behov 
for en myndighed som foreslået af Kommissionen i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 594
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester og ny adgangsinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

Eftersom det er Europas fremtidige konkurrenceevne, der er på spil, kan EU's institutioner 
ikke tillade sig at risikere, at forskellige reguleringsmodeller i medlemsstaterne truer 
udsigterne til en potentielt omfattende etablering af næste generation accesnet.

Kommissionen bør gå foran med at vedtage en særlig beslutning om regulering af fremtidige 
næste generation accesnet så hurtigt som muligt. Mange af de idéer, der er skitseret i dette 
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dokument, ville endvidere kunne udvikles til en specifik beslutning fra Kommissionen 
vedrørende næste generation accesnet.

Ændringsforslag 595
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af tjenester 
med relevans for det indre marked, f.eks. 
udbud af multinationale 
forretningstjenester

Or. en

Begrundelse

Det bør prioriteres at harmonisere vilkårene for tiltag, som er nødvendige for at udbyde 
multinationale telekommunikationstjenester, da dette har direkte betydning for udviklingen af 
det indre marked.

Ændringsforslag 596
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester, herunder globale 



PE407.632v01-00 110/114 AM\725139DA.doc

DA

tjenester telekommunikationstjenester, og 
udpegning af subnationale markeder som 
følge af forskellige konkurrencevilkår

Or. en

Begrundelse

Globale telekommunikationstjenester (GTS), der leveres til multinationale virksomheder med 
kontorer i en række europæiske lande, er et af de områder, hvor Kommissionen bør have 
beføjelse til at sikre en harmoniseret reguleringsmodel i EU.

Ændringsforslag 597
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af 
paneuropæiske tjenester såsom globale 
telekommunikationstjenester, og af nye 
tjenester

Or. en

Begrundelse

Paneuropæiske telekommunikationstjenester, hvor det førende eksempel i dag er globale 
telekommunikationstjenester, der leveres til multinationale virksomheder med kontorer i en 
række europæiske lande, er et af de områder, hvor Kommissionen bør have beføjelse til at 
sikre en harmoniseret reguleringsmodel i EU.
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Ændringsforslag 598
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af 
paneuropæiske tjenester såsom globale 
telekommunikationstjenester, og af nye 
tjenester

Or. en

Begrundelse

Paneuropæiske telekommunikationstjenester, hvor det førende eksempel i dag er globale 
telekommunikationstjenester, der leveres til multinationale virksomheder med kontorer i en 
række europæiske lande, er et af de områder, hvor Kommissionen bør have større beføjelse til 
at sikre en harmoniseret reguleringsmodel i EU.

Ændringsforslag 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af 
paneuropæiske tjenester såsom globale 
telekommunikationstjenester, og af nye 
tjenester

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen bør have beføjelse til at sikre en harmoniseret tilgang til regulering i EU for 
globale telekommunikationstjenester (GTS), der leveres til multinationale virksomheder med 
kontorer i en række europæiske lande.

Ændringsforslag 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af 
paneuropæiske tjenester såsom globale 
telekommunikationstjenester, og af nye 
tjenester

Or. en

Begrundelse

Paneuropæiske telekommunikationstjenester, hvor det førende eksempel i dag er globale 
telekommunikationstjenester, der leveres til multinationale virksomheder med kontorer i en 
række europæiske lande, er et af de områder, hvor Kommissionen bør have beføjelse til at 
sikre en harmoniseret reguleringsmodel i EU.

Ændringsforslag 601
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Markedsmyndigheden kan på eget 
initiativ rådgive Kommissionen om, 
hvorvidt der bør vedtages en 
foranstaltning i henhold til stk. 1.’

udgår

Or. en

Begrundelse

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Ændringsforslag 602
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Markedsmyndigheden kan på eget 
initiativ rådgive Kommissionen om, 
hvorvidt der bør vedtages en 

udgår



PE407.632v01-00 114/114 AM\725139DA.doc

DA

foranstaltning i henhold til stk. 1.’

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for at give Kommissionen nye kompetencer i den nye reguleringsramme. 
Det nationale niveau er bedre egnet til at træffe de nødvendige reguleringsmæssige 
foranstaltninger vedrørende netværksinvesteringer og netadgang. Der findes ikke noget behov 
for en myndighed som foreslået af Kommissionen i KOM(2007)699.
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