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Ändringsförslag 460
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

utgår

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse. Harmoniserade beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och 
teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 461
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 

utgår
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teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en 
väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 462
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

utgår

Or. en

Motivering

Villkoren för hur radiospektrum kan överföras eller hyras ut på nationell nivå bör överlåtas 
åt de nationella tillsynsmyndigheterna, som är ytterst ansvariga för att hanteringen av 
spektrum fungerar väl. 
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Ändringsförslag 463
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

utgår

Or. en

Motivering

Medtagandet av kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet 
i ramdirektivet måste åtföljas av att man i direktivet inkluderar en klausul som motsvarar 
artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet. Mot bakgrund av medlemsstaternas behörighet inom 
kultur- och mediepolitik, bör kommissionen inte identifiera sändningsband som band för vilka 
användarrättigheter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b är överföring eller 
uthyrning av individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden och kommissionen 
bör därför inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 464
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 

utgår
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harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Or. en

Motivering

Medtagandet av kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet 
i ramdirektivet måste åtföljas av att man i direktivet inkluderar en klausul som motsvarar 
artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet. Mot bakgrund av medlemsstaternas behörighet inom 
kultur- och mediepolitik, bör kommissionen inte identifiera sändningsband som band för vilka 
användarrättigheter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b är överföring eller 
uthyrning av individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden, och kommissionen 
bör därför inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

utgår

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
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tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en 
väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja kulturell 
och språklig mångfald och mediepluralism.

(d) harmonisera fastställandet av de 
frekvensband som principerna om teknik-
och tjänsteneutralitet ska tillämpas på 
samt harmonisera tillämpningsområdet för
och typerna av undantag från dessa 
principer om teknik- och tjänsteneutralitet i 
enlighet med artikel 9.3 och 9.4, utom vad 
gäller undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism och tillhandahållande av 
radiosändningstjänster.

Or. es

Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones, límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.
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Ändringsförslag 467
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet. Alla undantag
ska vara i enlighet med artikel 9.3 och 9.4.

Or. en

Motivering

Detta klargör att alla undantag till principen om teknik- och tjänsteneutralitet ska omfattas av 
begränsningarna i artikel 9.3 och 9.4, även de som kommissionen ställt upp. För det andra är 
det oklart varför tillämpningsområde och typ för undantag till principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet som bygger på kulturell och språklig mångfald och mediepluralism ska 
undantas från harmonisering i förslagen.

Ändringsförslag 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 

(d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
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undantag som syftar till att främja kulturell 
och språklig mångfald och mediepluralism.

undantag som syftar till att främja kulturell 
och språklig mångfald och mediepluralism 
(även i etermedierna).

Or. en

Motivering

De åtgärder som enligt förslaget ska behandlas i kommittéförfarandet är mycket mer 
långtgående än ”icke väsentliga delar av detta direktiv”. Å andra sidan kan många 
harmoniseringsåtgärder genomföras, och har framgångsrikt genomförts, inom ramen för det 
befintliga radiospektrumbeslutet (676/2002/EG). Styckena b och c i artikeln bör därför utgå. 
Det kan med hänvisning till skäl 23 anföras att medlemsstaterna är behöriga att besluta om 
mediepolitiken.

Ändringsförslag 469
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder ska inte 
påverka åtgärder som tagits på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå 
i enlighet med gemenskapsrätten, för att 
uppfylla mål av allmänt intresse, och 
särskilt åtgärder som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Or. en

Motivering

Medtagandet av kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet 
i ramdirektivet måste åtföljas av man i direktivet inkluderar en klausul som motsvarar 
artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet. Mot bakgrund av medlemsstaternas behörighet inom 
kultur- och mediepolitik, bör kommissionen inte identifiera sändningsband som band för vilka 
användarrättigheter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b är överföring eller 
uthyrning av individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden, och kommissionen 
bör därför inte harmonisera dessa förfaranden.
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Ändringsförslag 470
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder ska inte 
påverka åtgärder som tagits på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå 
i enlighet med gemenskapsrätten, för att 
uppfylla mål av allmänt intresse, och 
särskilt åtgärder som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Or. en

Motivering

Medtagandet av kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet 
i ramdirektivet måste åtföljas av att man i direktivet inkluderar en klausul som motsvarar 
artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet. Mot bakgrund av medlemsstaternas behörighet inom 
kultur- och mediepolitik, bör kommissionen inte identifiera sändningsband som band för vilka 
användarrättigheter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b är överföring eller 
uthyrning av individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden och kommissionen 
bör därför inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder ska inte 
påverka åtgärder som i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen vidtagits 
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på gemenskapsnivå eller nationell nivå 
som ett led i arbetet med att nå mål av 
allmänt intresse, framför allt i fråga om 
reglering av innehållet och på den 
audiovisuella politikens område. 

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en 
väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 472
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder ska inte 
påverka åtgärder som i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen vidtagits 
på gemenskapsnivå eller nationell nivå 
som ett led i arbetet med att nå mål av 
allmänt intresse, framför allt i fråga om 
reglering av innehållet och på den 
audiovisuella politikens område. 

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
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allmänt intresse. Harmoniserade beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och 
teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 473
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder ska inte 
påverka åtgärder som i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen vidtagits 
på gemenskapsnivå eller nationell nivå 
som ett led i arbetet med att nå mål av 
allmänt intresse, framför allt i fråga om 
reglering av innehållet och på den 
audiovisuella politikens område. 

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).  Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en 
väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 22.3. Kommissionen kan 
i särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4. Kommissionen får vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

utgår

Or. en

Motivering

De åtgärder som enligt förslaget ska behandlas i kommittéförfarandet är mycket mer 
långtgående än ”icke väsentliga delar av detta direktiv”. Å andra sidan kan många 
harmoniseringsåtgärder genomföras, och har framgångsrikt genomförts, inom ramen för det 
befintliga radiospektrumbeslutet (676/2002/EG). Styckena b och c i artikeln bör därför utgå. 
Det kan med hänvisning till skäl 23 anföras att medlemsstaterna är behöriga att besluta om 
mediepolitiken.

Ändringsförslag 475
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 

Åtgärderna i denna artikel, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 22.3.
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bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Or. en

Ändringsförslag 476
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Åtgärderna i punkt 1 a–c, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det regleringsförfarande med 
kontroll som anges i artikel 22.3. 
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4. Kommissionen får 
vid genomförandet av bestämmelserna i 
denna punkt, bistås av kommittén för 
radiospektrumpolitik.

Or. en

Motivering

Medtagandet av kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet 
i ramdirektivet måste åtföljas av att man i direktivet inkluderar en klausul som motsvarar 
artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet. Mot bakgrund av medlemsstaternas behörighet inom 
kultur- och mediepolitik, bör kommissionen inte identifiera sändningsband som band för vilka 
användarrättigheter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b är överföring eller 
uthyrning av individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden och kommissionen 
bör därför inte harmonisera dessa förfaranden.
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Ändringsförslag 477
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Åtgärderna i punkt 1 a–c, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det regleringsförfarande med 
kontroll som anges i artikel 22.3. 
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
kommittén för radiospektrumpolitik.

Or. en

Motivering

Medtagandet av kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet 
i ramdirektivet måste åtföljas av att man i direktivet inkluderar en klausul som motsvarar 
artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet. Mot bakgrund av medlemsstaternas behörighet inom 
kultur- och mediepolitik, bör kommissionen inte identifiera sändningsband som band för vilka 
användarrättigheter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b är överföring eller 
uthyrning av individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden, och kommissionen 
bör därför inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 478
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke Dessa åtgärder, som avser att ändra 
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väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i punkt 1 a–c, bistås av 
kommittén för radiospektrumpolitik.

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en 
väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 479
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen får vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
punkt 1 a–c, bistås av kommittén för 
radiospektrumpolitik.
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med artikel 10 förordning […/EG].

Or. en

Motivering

 Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av 
tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda 
rättslig överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse. Harmoniserade beslut om ytterligare undantag från tjänsteneutraliteten och 
teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av detta direktiv och bör bli föremål för lagändring.

Ändringsförslag 480
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG]. 
Kommissionen ska vidta dessa åtgärder 
och ta största möjliga hänsyn till berörda 
tekniska organisationer och 
standardiseringsorganisationer efter 
samråd med berörda parter. 

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 481
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG]. 
Kommissionen ska vidta dessa åtgärder 
och ta största möjliga hänsyn till berörda 
tekniska organisationer och 
standardiseringsorganisationer efter 
samråd med berörda parter.

Or. en

Motivering

De harmoniseringsåtgärder som föreskrivs i denna artikel är snarast att betrakta som 
genomförandeåtgärder och syftar till att reglera grundläggande aspekter av 
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spektrumhanteringen. Det är därför mycket viktigt att kommissionens harmoniseringsinsatser 
stöds av en detaljerad utvärdering av den tekniska och driftsmässiga genomförbarheten och 
effekterna av de ovan angivna åtgärderna. Denna bör genomföras av behöriga 
internationella tekniska organ, såsom Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT), 
nätverket av europeiska informationscentraler (ECC) och Europeiska institutet för 
telestandarder (ETSI).

Ändringsförslag 482
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Följande artikel ska införas:

”Artikel 9ca

1. För att säkerställa ett effektivt 
utnyttjande och en effektiv förvaltning av 
radiospektrum inom gemenskapen, ska 
medlemsstaterna och kommissionen när 
de genomför detta direktiv i den 
nationella lagstiftningen ta hänsyn till 
ITU:s regler och bestämmelser, framför 
allt radiobestämmelserna, inklusive de 
ändringar som gäller från tid till annan.

2. Kommissionen ska övervaka den 
utveckling av radiospektrum i 
tredjeländer och i internationella 
organisationer, bland dem ITU, som kan 
komma att påverka genomförandet av 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om eventuella svårigheter 
som uppkommit, rättsligt eller i praktiken, 
av internationella avtal med tredjeländer 
eller internationella organisationer, 
inklusive ITU, i samband med 
genomförandet av detta direktiv.

4. Kommissionen ska regelbundet 
informera Europaparlamentet och rådet 
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om resultaten från genomförandet av 
punkterna 1–3 och kan vid behov föreslå 
åtgärder i syfte att säkra genomförandet 
av de principer och mål som anges i detta 
direktiv. Vid behov ska man anta 
gemensamma mål för politiken för att 
sörja för samordning mellan 
medlemsstaterna.

5. Åtgärder enligt denna artikel ska inte 
påverka gemenskapens eller 
medlemsstaternas rättigheter och 
skyldigheter enligt relevanta 
internationella avtal.”

Or. en

Motivering

Det är en ofrånkomlig förutsättning för effektiv spektrumanvändning att operatörerna rättar 
sig efter och kan lita på de förfaranden för anmälan och samordning som gäller, enligt ITU:s 
internationellt bindande regler och förfaranden, för att garantera att ett nät eller system kan 
samordnas och tas i bruk med framgång. Förvaltningarnas internationella rättigheter och 
skyldigheter vid egen och andra förvaltningars tilldelning av frekvenser är knutna till 
registreringen av tilldelningarna i ITU:s huvudtabell för internationella radiofrekvenser, eller
till att tilldelningarna överensstämmer med en radiofrekvensplan från ITU.

Ändringsförslag 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 9ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Följande artikel ska införas:

”Artikel 9ca

1. Kommissionen ska övervaka den 
utveckling av radiospektrum i tredje land 
och i internationella organisationer, 
bland dem ITU, som kan komma att 
påverka genomförandet av detta direktiv.
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2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om eventuella svårigheter 
som uppkommit, rättsligt eller i praktiken, 
av befintliga internationella avtal med 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, inklusive ITU, i samband 
med genomförandet av detta direktiv.

3. Kommissionen ska regelbundet 
informera Europaparlamentet och rådet 
om resultaten från genomförandet av 
punkterna 1 och 2 och kan vid behov 
föreslå åtgärder i syfte att säkra 
genomförandet av de principer och mål 
som anges i detta direktiv. Vid behov ska 
man anta gemensamma ståndpunkter för 
att sörja för samordning mellan 
medlemsstaterna.

4. Åtgärder enligt denna artikel ska inte 
påverka gemenskapens eller 
medlemsstaternas rättigheter och 
skyldigheter enligt relevanta 
internationella avtal.”

Or. en

Motivering

Det är en ofrånkomlig förutsättning för effektiv spektrumanvändning att operatörerna rättar 
sig efter och kan lita på de förfaranden för anmälan och samordning som gäller, enligt ITU:s 
internationellt bindande regler och förfaranden, för att garantera att ett nät eller system kan 
samordnas och tas i bruk med framgång. Förvaltningarnas internationella rättigheter och 
skyldigheter vid egen och andra förvaltningars tilldelning av frekvenser är knutna till 
registreringen av tilldelningarna i ITU:s huvudtabell för internationella radiofrekvenser, eller 
till att tilldelningarna överensstämmer med en radiofrekvensplan från ITU.

Ändringsförslag 484
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de nationella regleringsmyndigheterna 
kontrollerar tilldelningen av alla 
nationella nummerresurser samt 
förvaltningen av de nationella 
nummerplanerna. Medlemsstaterna ska 
tillse att ett tillräckligt antal nummer 
och nummersekvenser erbjuds [...]. Även 
om det i tjänsterna ingår flyttbara 
funktioner är det väsentligt att det finns 
både icke-geografiska och geografiska 
tjänster. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska fastställa 
objektiva, öppna och icke-
diskriminerande tilldelningsförfaranden 
för nationella nummer.”

Or. en

Motivering

Leverantörer av kommunikation bör få större rätt att få tillgång till telefonnummer. Det är 
mycket viktigt med tillgång till både icke-geografiska och geografiska tjänster för tjänster 
såsom IP-telefoni, även då det i tjänsterna ingår flyttbara funktioner.

Ändringsförslag 485
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att nummerplanerna och därmed 
förknippade förfaranden tillämpas så att 
alla leverantörer av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster
behandlas lika. Medlemsstaterna ska 

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att nummerplanerna och därmed 
förknippade förfaranden tillämpas så att 
alla leverantörer och användare av 
nummer i hela EU behandlas lika. 
Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att 
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särskilt säkerställa att ett företag som har 
tilldelats en nummerserie inte 
diskriminerar andra leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster i 
fråga om de nummersekvenser som ger 
tillträde till deras tjänster.”

ett företag som har tilldelats en 
nummerserie inte diskriminerar andra 
leverantörer och användare i fråga om de 
nummersekvenser som ger tillträde till 
deras tjänster.

Or. en

Motivering

Underlåtenhet att reformera nummersystemen skadar medborgare, konsumenter och företag 
i EU. Artikel 10 i ramdirektivet bör utökas med en bestämmelse om att medlemsstaterna ska 
ta bort begränsningar i de nationella nummerplanerna och tillhörande regler som hindrar 
användningen av nummer i EU, och ska ta bort begränsningar för 
identifieringen/klassificeringen av personer som tilldelats olika typer av nummer (detta 
förhindrar inte att legitima villkor förknippas med nummertilldelningen).

Ändringsförslag 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att nummerplanerna och därmed 
förknippade förfaranden tillämpas så att 
alla leverantörer av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster 
behandlas lika. Medlemsstaterna ska 
särskilt säkerställa att ett företag som har 
tilldelats en nummerserie inte 
diskriminerar andra leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster i 
fråga om de nummersekvenser som ger 
tillträde till deras tjänster.”

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att de nationella 
nummerplanerna och därmed förknippade 
förfaranden tillämpas så att alla 
leverantörer av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster 
behandlas lika. Medlemsstaterna ska 
särskilt säkerställa att ett företag som har 
tilldelats en nummerserie inte 
diskriminerar andra leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster i 
fråga om de nummersekvenser som ger 
tillträde till deras tjänster.”

Or. es
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Motivering

Teknisk justering: De nationella tillsynsmyndigheterna har befogenhet över de nationella 
nummerplanerna.

Ändringsförslag 487
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen 
av alleuropeiska tjänster. Kommissionen 
får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmoniseringen av och tillgången till 
nummerresurserna inom gemenskapen när 
detta är nödvändigt för att främja
utvecklingen av alleuropeiska tjänster.

Or. en

Motivering

Underlåtenhet att reformera nummersystemen skadar medborgare, konsumenter och företag 
i EU. Artikel 10 i ramdirektivet bör utökas med en bestämmelse om att medlemsstaterna ska 
ta bort begränsningar i de nationella nummerplanerna och tillhörande regler som hindrar 
användningen av nummer i EU, och ska ta bort begränsningar för 
identifieringen/klassificeringen av personer som tilldelats olika typer av nummer (detta 
förhindrar inte att legitima villkor förknippas med nummertilldelningen).
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Ändringsförslag 488
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster.

Or. de

Motivering

De åtgärder som föreslagits i fråga om taxeprinciperna överensstämmer inte med 
regelverkets målsättning att i största möjliga utsträckning avreglera detaljhandelspriserna. 
Genomförandebestämmelserna kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser för industrin. I 
sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas. Inrättandet av den i kommissionens 
förslag till förordning föreslagna Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation (KOM(2007)0699) är inte önskvärt.

Ändringsförslag 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området.

Or. en

Motivering

Kommissionens ändring skulle innebära att tjänsteleverantörerna på detaljhandelsnivå blir 
föremål för ökad reglering genom att särskilda taxeprinciper föreskrivs. Detta bryter mot 
lagstiftningens grundprincip, som är att tjänsteleverantörers priser får regleras enbart om ett 
betydande marknadsinflytande konstaterats föreligga enligt artikel 17 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Att införa en långtgående ny behörighet för 
tillsynsmyndigheterna att styra prissättningen strider mot målet om bättre lagstiftning och 
mot den övergripande principen att lagstiftning i princip enbart bör omfatta grossistledet.

Ändringsförslag 490
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
nya alleuropeiska tjänster utan att det får 
negativa följder för befintliga tjänster. 



AM\725139SV.doc 27/106 PE407.632v01-00

SV

genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

Kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
gränsöverskridande tillgång till nationella 
nummer som används för väsentliga 
tjänster såsom nummerupplysning. 
Genomförandeåtgärderna kan omfatta 
särskilda skyldigheter för Europeiska 
myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation vid tillämpningen av dessa 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Harmoniserad europeisk numrering skulle vara till oerhörd nytta för nya alleuropeiska 
tjänster. Emellertid skulle det ha en negativ effekt, där avreglering redan har skett utan någon 
sådan harmonisering, t.ex. när det gäller nummerupplysning.

Nummerupplysning är ett viktigt anslutningsverktyg enligt skäl 11 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Det är mycket viktigt för att främja den inre marknaden att en 
europeisk medborgare kan resa till en annan medlemsstat och därifrån nå sin vanliga 
nummerupplysningstjänst och få information på det egna språket.

Ändringsförslag 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
nya alleuropeiska tjänster utan att det får 
negativa följder för befintliga tjänster. 
Kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
gränsöverskridande tillgång till nationella 
nummer som används för väsentliga 
tjänster såsom nummerupplysning. 
Genomförandeåtgärderna kan omfatta 
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för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

särskilda skyldigheter för Europeiska 
myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation vid tillämpningen av dessa 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Harmoniserad europeisk numrering skulle vara till oerhörd nytta för nya alleuropeiska 
tjänster. Emellertid skulle det ha en negativ effekt, där avreglering redan har skett utan någon 
sådan harmonisering, t.ex. när det gäller nummerupplysning.

Nummerupplysning är ett viktigt anslutningsverktyg enligt skäl 11 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Det är mycket viktigt för att främja den inre marknaden att en 
europeisk medborgare kan resa till en annan medlemsstat och därifrån nå sin vanliga 
nummerupplysningstjänst och få information på det egna språket.

Ändringsförslag 492
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster utan att det får 
negativa följder för befintliga tjänster. 
Kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
gränsöverskridande tillgång till nationella 
nummer som används för väsentliga 
tjänster såsom nummerupplysning. 
Genomförandeåtgärderna kan omfatta 
särskilda skyldigheter för Europeiska 
myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation vid tillämpningen av dessa 
åtgärder.
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Or. en

Motivering

Harmoniserad europeisk numrering skulle vara till oerhörd nytta för alleuropeiska tjänster. 
Emellertid skulle det ha en negativ effekt, där avreglering redan har skett utan någon sådan 
harmonisering, t.ex. när det gäller nummerupplysning.

Det är mycket viktigt för att främja den inre marknaden att en europeisk medborgare kan resa 
till en annan medlemsstat och därifrån nå sin vanliga nummerupplysningstjänst och få 
information på det egna språket.

Ändringsförslag 493
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
nya och befintliga alleuropeiska tjänster. 
Kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
gränsöverskridande tillgång till nationella 
nummer som används för väsentliga 
tjänster såsom nummerupplysning. 
Genomförandeåtgärderna kan omfatta 
särskilda skyldigheter för BERT vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

Or. en

Motivering

Harmoniserad europeisk numrering skulle vara till oerhörd nytta för nya alleuropeiska 
tjänster. Emellertid skulle det ha en negativ effekt där avreglering redan har skett utan någon 
sådan harmonisering, t.ex. när det gäller nummerupplysning. Avsevärda investeringar har 
redan gjorts i nationella nummerplaner och följaktligen i olika nummer i olika medlemsstater.
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Det är mycket viktigt för att främja den inre marknaden att en europeisk medborgare kan resa 
till en annan medlemsstat och därifrån nå sin vanliga nummerupplysningstjänst och få 
information på det egna språket.

Ändringsförslag 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

4. Medlemsstaterna ska främja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart och främjar den 
inre marknadens funktion eller 
utvecklingen av alleuropeiska tjänster. 
Kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder för alleuropeiska 
tjänster, vilket kan inkludera fastställandet 
av taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader.

Or. es

Motivering

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.

Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.

Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
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servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Ändringsförslag 495
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

4. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
tillsammans med nationella 
tillsynsmyndigheter vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder på 
området, vilket kan inkludera fastställandet 
av taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader.

Or. ro

Motivering

Harmonisering på europeisk nivå kan inte införas utan att de nationella 
tillsynsmyndigheterna tar ansvar. 

Ändringsförslag 496
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 

utgår
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att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 22.3. Kommissionen kan 
i mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.”

Or. de

Motivering

De åtgärder som föreslagits i fråga om taxeprinciperna överensstämmer inte med 
regelverkets målsättning att i största möjliga utsträckning avreglera detaljhandelspriserna. 

Genomförandebestämmelserna kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser för industrin. I 
sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas. Inrättandet av den i kommissionens 
förslag till förordning föreslagna Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation (KOM(2007)0699) är inte önskvärt.

Ändringsförslag 497
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 22.3. Kommissionen kan 
i mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.”

utgår

Or. ro

Motivering

Harmonisering på europeisk nivå kan inte införas utan att de nationella 
tillsynsmyndigheterna tar ansvar. 
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Ändringsförslag 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i mycket 
brådskande fall tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.”

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3.

Or. es

Motivering

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.

Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.

Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Ändringsförslag 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 11 – stycke 1



PE407.632v01-00 34/106 AM\725139SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”fattar beslut på grundval av enkla, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga 
förfaranden som tillämpas utan 
diskriminering och utan dröjsmål, och i alla 
händelser fattar sitt beslut inom 
fyra månader efter tillämpningen, och”

”fattar beslut på grundval av enkla, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga 
förfaranden som tillämpas utan 
diskriminering och utan dröjsmål, och i alla 
händelser fattar sitt beslut inom 
sex månader efter tillämpningen, och”

Or. es

Motivering

I vissa medlemsstater ligger befogenheten att bevilja denna typ av rättigheter i stor 
utsträckning på lokala myndigheter, myndigheter inom självstyrande regioner eller 
delstatsmyndigheter. Därför är det mer realistiskt att utöka tidsfristen eftersom denna 
bestämmelse inte bara påverkar lagar och föreskrifter om elektronisk kommunikation, utan 
även bestämmelser på andra områden.

Ändringsförslag 500
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”fattar beslut på grundval av enkla, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga 
förfaranden som tillämpas utan 
diskriminering och utan dröjsmål, och i alla 
händelser fattar sitt beslut inom 
fyra månader efter tillämpningen, och”

”fattar beslut på grundval av enkla, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga 
förfaranden som tillämpas utan 
diskriminering och utan dröjsmål, och i alla 
händelser fattar sitt beslut inom 
två månader efter tillämpningen, och”

Or. en
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Ändringsförslag 501
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”fattar beslut på grundval av enkla, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga 
förfaranden som tillämpas utan 
diskriminering och utan dröjsmål, och i alla 
händelser fattar sitt beslut inom 
fyra månader efter tillämpningen, och”

”fattar beslut på grundval av enkla, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga 
förfaranden som tillämpas utan 
diskriminering och utan dröjsmål, och i alla 
händelser fattar sitt beslut inom fyra 
månader efter tillämpningen, med hänsyn 
till den nationella lagstiftningen om 
expropriation, och”

Or. ro

Motivering

Den nationella lagstiftningen om expropriation bör också beaktas.

Ändringsförslag 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 



PE407.632v01-00 36/106 AM\725139SV.doc

SV

antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp. De nationella 
tillsynsmyndigheterna kan 
i förekommande fall även kräva att dessa 
faciliteter delas med andra offentliga 
verksamheter, under förutsättning att 
resursdelningen är proportionerlig.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att bestämmelsen värnar principen om proportionalitet och rimlighet. Tillgång 
till grundläggande infrastruktur såsom ledningar och master kan i ett antal fall utgöra den 
verkliga återstående flaskhalsen för telekommunikationen. Därför bör tillgång beviljas för att 
stödja tredje parters utveckling av infrastrukturen.

Ändringsförslag 503
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, kablar, 
master, höga stödstrukturer, antenner, 
ledningar, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp.

Or. en
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Ändringsförslag 504
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

1. Om ett offentligt eller privat företag 
enligt nationell lagstiftning har rätt att 
installera grundläggande faciliteter som 
kan överföra elektroniska 
kommunikationsnät på, över eller under 
offentlig eller privat egendom, eller om det 
får utnyttja ett förfarande för att 
expropriera eller använda egendom, ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna, med 
vederbörligt beaktande av 
proportionalitetsprincipen, kunna införa 
ett gemensamt utnyttjande av sådana 
grundläggande faciliteter eller sådan 
egendom där det ingår tillträde till 
byggnader, master, antenner, ledningar och 
inspektionsbrunnar.

Or. en

Motivering

I framtiden kan tillgången till grundläggande infrastruktur såsom ledningar och master 
utgöra den verkliga återstående flaskhalsen för accessnätet. Grundläggande faciliteter och i 
synnerhet befintliga och nya ledningar som kan överföra elektroniska kommunikationsnät bör 
öppnas för att stödja ny och alternativ utveckling av infrastruktur. Delningen av ledningar 
måste omfatta alla operatörer och offentliga organ och underställas ett proportionalitetskrav. 
Det bör inte vara obligatoriskt med tillträde till kopplingsskåp eftersom dessa i sig inte utgör 
en bestående ekonomisk flaskhals.

Ändringsförslag 505
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

1. Om ett offentligt eller privat företag 
enligt nationell lagstiftning har rätt att 
installera faciliteter på, över eller under 
offentlig eller privat egendom, eller om det 
får utnyttja ett förfarande för att 
expropriera eller använda egendom, ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna, med 
vederbörligt beaktande av 
proportionalitetsprincipen, kunna införa 
ett gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår master, antenner, ledningar och 
inspektionsbrunnar.

Or. en

Motivering

För att stödja tredje parts utveckling av infrastruktur måste alla operatörer, både offentliga 
och privata, få tillträde till ledningar och master. Att gemensamt utnyttjande också ska 
omfatta tillträde till byggnader är vanskligt av säkerhetsskäl och det är oklart hur en 
skyldighet att bereda tillträde ska genomföras i praktiken. Det bör inte vara obligatoriskt med 
tillträde till kopplingsskåp eftersom det i princip går att bygga nya sådana och de i sig inte 
utgör en bestående ekonomisk flaskhals.

Ändringsförslag 506
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 

1. Om ett privat eller offentligt företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät enligt nationell 
lagstiftning har rätt att installera faciliteter 
på, över eller under offentlig eller privat 
egendom, eller om det får utnyttja ett 
förfarande för att expropriera eller använda 
egendom, ska de nationella 



AM\725139SV.doc 39/106 PE407.632v01-00

SV

gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
proportionalitetsprincipen kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, rörledningar, 
inspektionsbrunnar och kopplingsskåp.

Or. de

Motivering

För att stimulera utbyggnaden av kommunikationsnät bör alla tillgängliga möjligheter för att 
utnyttja nuvarande rörledningar användas.

Ändringsförslag 507
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

1. Om ett offentligt eller privat företag 
enligt nationell lagstiftning har rätt att 
installera faciliteter på, över eller under 
offentlig eller privat egendom, eller om det 
får utnyttja ett förfarande för att 
expropriera eller använda egendom, ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna med 
vederbörligt beaktande av 
proportionalitetsprincipen, kunna införa 
ett gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår master, antenner, ledningar och 
inspektionsbrunnar.

Or. de

Motivering

Tillgången till grundläggande infrastruktur som rörledningar och master kan i vissa fall leda 
till allvarliga flaskhalsar i telekommunikationsnäten och bör därför tillhandahållas alla 
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marknadsaktörer för att främja utbyggnaden av infrastrukturen. Tillgången till rörledningar 
får därför inte begränsas på konstlad väg utan måste tillgodoses både av offentliga och 
privata företag. 

Ändringsförslag 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade och 
proportionella.”

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska beakta företagets säkerhetsintressen 
och allmänna säkerhetsintressen och 
behovet av att klart avgränsa de 
medverkande företagens ansvarsområden, 
så att inga skadliga störningar uppstår 
mellan användarna. Åtgärderna ska vara
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella. När en operatör åläggs att 
tillhandahålla tillträde i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel får de 
nationella tillsynsmyndigheterna, för att 
säkerställa normal nätdrift, vid behov 
besluta om tekniska eller driftsmässiga 
villkor för dem som tillhandahåller 
och/eller utnyttjar föreskrivet tillträde. De 
som utnyttjar tillträdet får omfattas av 
icke-diskriminerande villkor som 
säkerställer att knappa resurser utnyttjas 
effektivt, särskilt avseende idrifttagandet. 
Skyldigheter att följa särskilda tekniska 
standarder eller specifikationer ska följa 
de standarder och specifikationer som 
fastställts i enlighet med artikel 17.1.

Or. en

Motivering

Härigenom framhålls vikten av att ta hänsyn till parternas berättigade säkerhetsintressen.
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Ändringsförslag 509
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade och 
proportionella.

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
och vidtas i enlighet med det förfarande 
som fastställs i artikel 7.

Or. en

Motivering

Duct access to a broad range of infrastructure entry points -including entries to buildings, 
masts, tall support structures etc – are fit-for-purpose, nor add to existing facility sharing 
provisions. These provisions were not designed to facilitate general duct access on a 
symmetric basis across the entire range of infrastructure networks (such as gas and 
electricity). National implementation of article 12 to date demonstrates that facility sharing 
can only be applied on a case by case basis, taking into account environmental, network 
integrity and interference issues and other property rights related restrictions.

Ändringsförslag 510
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade och 
proportionella.”

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
och vidtas i enlighet med det förfarande 



PE407.632v01-00 42/106 AM\725139SV.doc

SV

som fastställs i artikel 7.

Or. en

Motivering

Kommissionens insatser för att underlätta investeringar i och utbredning av nästa 
generations nätverk måste stödjas.

Ändringsförslag 511
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att säkra att åtgärder som 
vidtagits enligt punkt 1 är proportionella, 
ska nationella tillsynsmyndigheter 
undersöka tillgången för alla ledningar, 
inklusive de ledningar som tillhör 
telekommunikationsoperatörer, 
energileverantörer och lokalsamhällen 
samt avloppsrör, som kan användas för 
dragning av 
telekommunikationsledningar i de 
områden där tillträde efterfrågas.

Or. en

Motivering

För att främja utbyggnad av infrastrukturen bör tillträdet till ledningar inte vara konstlat 
begränsat till telekommunikationsoperatörers ledningar utan omfatta alla tillgängliga 
ledningar. Ju fler ledningar som finns tillgängliga, desto större är möjligheterna till hållbar 
konkurrens beroende på tredje parters nätutbyggnad.
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Ändringsförslag 512
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att säkra att åtgärder som 
vidtagits enligt punkt 1 är proportionella, 
ska nationella tillsynsmyndigheter 
undersöka tillgängligheten till alla 
ledningar, inklusive de ledningar som 
tillhör telekommunikationsoperatörer, 
energileverantörer och lokalsamhällen 
samt avloppsrör, som kan användas för 
dragning av 
telekommunikationsledningar i de 
områden där tillträde efterfrågas.

Or. en

Motivering

I likhet med bestämmelserna om ledningsrätter föreslås det här att medlemsstaterna ska 
tvingas se till att gemensamt utnyttjande av faciliteter kan komma till stånd (av kommuner och 
leverantörer av allmännyttiga tjänster). Därför rekommenderas ett symmetriskt gemensamt 
utnyttjande av alla ledningar som kan överföra elektroniska kommunikationsnät, även utanför 
den elektroniska kommunikationssektorn. Ett sådant symmetriskt system skulle stimulera till 
och underlätta nätutbredningen.

Ändringsförslag 513
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att säkra att åtgärder som 
vidtagits enligt punkt 1 är proportionella, 
ska nationella tillsynsmyndigheter 



PE407.632v01-00 44/106 AM\725139SV.doc

SV

undersöka tillgängligheten för alla 
rörledningar, inklusive de ledningar som 
tillhör telekommunikationsoperatörer, 
energileverantörer och lokalsamhällen 
samt avloppsrör, som kan användas för 
dragning av 
telekommunikationsledningar i de 
områden där tillträde efterfrågas. 

Or. de

Motivering

För att främja utbyggnaden av infrastrukturen bör tillgången till ledningar inte vara konstlat 
begränsad till telekommunikationsoperatörers ledningar utan omfatta alla tillgängliga 
ledningar. Ju fler ledningar som finns tillgängliga, desto större är möjligheterna för en 
omfattande nätutbyggnad och därmed även möjligheterna för hållbar konkurrens.

Ändringsförslag 514
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att säkra att åtgärder som 
vidtagits enligt punkt 1 är proportionella, 
ska nationella tillsynsmyndigheter 
undersöka tillgängligheten till alla 
ledningar, inklusive de ledningar som 
tillhör telekommunikationsoperatörer, 
energileverantörer och lokalsamhällen 
samt avloppsrör, som kan användas för 
dragning av 
telekommunikationsledningar i de 
områden där tillträde efterfrågas.

Or. en
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Ändringsförslag 515
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a) I artikel 13 ska följande 
punkt införas:
”1a. För att uppmuntra till investeringar i 
nya höghastighetsnät måste 
anslutningsavgifterna, när sådana 
föreskrivs, ge företaget som 
tillhandahåller tillträdet en avkastning 
som minst motsvarar investeringens 
kapitalkostnad och den särskilda risken i 
anslutning till investeringen.

Or. en

Motivering

En av de viktigaste frågorna under de kommande åren blir att tillhandahålla lämpliga 
stimulansåtgärder för investeringar i nya höghastighetsnät som stöder förnyelse i form av 
innehållsrika Internettjänster.

Ändringsförslag 516
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
vidtar lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda 

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
att vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda 
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säkerheten för sina nät eller tjänster. Dessa 
åtgärder ska utnyttja den senaste tekniken 
och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 
för den beräknade risken. I synnerhet ska 
åtgärder vidtas för att förhindra eller 
minimera säkerhetsincidenters påverkan på 
användare och sammanlänkade nät.

säkerheten för sina nät eller tjänster. Dessa 
åtgärder ska utnyttja den senaste tekniken, 
använda de senaste innovationerna, vara 
flexibla och motståndskraftiga mot hot, 
beakta kostnaderna för genomförandet
och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 
för den beräknade risken I synnerhet ska 
åtgärder vidtas för att förhindra eller 
minimera säkerhetsincidenters påverkan på 
användare och sammanlänkade nät.

Or. en

Motivering

Hanteringen av säkerhet och nätintegritet är mycket viktig och leverantörer bör vidta 
åtgärder för att skydda sina nät eller tjänster i detta hänseende. Eftersom rättsliga krav och 
en toppstyrning i säkerhetsfrågor tenderar att kväva innovation och göra nätverk osäkrare, 
inte säkrare, och det inte finns några bevis för marknadsmisslyckande, finns det ingen 
anledning att frångå skyldigheterna enligt gällande lagstiftning för leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster att ta itu med dessa frågor, för 
medlemsstaterna att utfärda bindande instruktioner eller för kommissionen att anta tekniska 
genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 517
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som tillhandahåller allmänna
kommunikationsnät att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten.

Or. en



AM\725139SV.doc 47/106 PE407.632v01-00

SV

Motivering

Hanteringen av säkerhet och nätintegritet är mycket viktig och leverantörer bör vidta 
åtgärder för att skydda sina nät eller tjänster i detta hänseende. Eftersom rättsliga krav och 
toppstyrning i säkerhetsfrågor tenderar att kväva innovation och göra nätverk osäkrare, inte 
säkrare, och det inte finns några bevis för marknadsmisslyckande, finns det ingen anledning 
att frångå skyldigheterna enligt gällande lagstiftning för leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät eller kommunikationstjänster att ta itu med dessa frågor, för 
medlemsstaterna att utfärda bindande instruktioner eller för kommissionen att anta tekniska 
genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 519
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät vidtar lämpliga
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten. 
Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna 
regelbundet samråder med företag för att 
se till att lämpliga åtgärder har vidtagits 
för att garantera säkerhet eller integritet.

Or. en

Motivering

Skyldighet att informera abonnenter om överträdelser av säkerheten eller integriteten utgör 
en risk för överreglering och för att konsumenternas förtroende för e-kommunikation 
undergrävs i onödan.
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Ändringsförslag 520
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten. De 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samråda med alla leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster 
innan de vidtar särskilda åtgärder för de 
elektroniska kommunikationsnätens 
säkerhet och integritet.

Or. ro

Motivering

Samråd måste ske innan särskilda åtgärder vidtas.

Ändringsförslag 521
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
meddelar den nationella 
tillsynsmyndigheten om alla överträdelser 

3. Medlemsstaterna ska när det är lämpligt
säkerställa att företag som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät eller 
elektroniska kommunikationstjänster för 
allmänheten meddelar den nationella 
tillsynsmyndigheten om allvarliga 
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av säkerheten eller integriteten som i 
betydande omfattning påverkade driften av 
nät och tjänster.

överträdelser av säkerheten eller 
integriteten som i betydande omfattning 
påverkade driften av nät och tjänster.

Or. en

Motivering

Skyldighet att informera abonnenter om överträdelser av säkerheten eller integriteten utgör 
en risk för överreglering och för att konsumenternas förtroende för e-kommunikation 
undergrävs i onödan.

Ändringsförslag 522
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
meddelar den nationella 
tillsynsmyndigheten om alla överträdelser 
av säkerheten eller integriteten som i 
betydande omfattning påverkade driften av 
nät och tjänster.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
meddelar den behöriga
tillsynsmyndigheten om alla överträdelser 
av säkerheten eller integriteten som i 
betydande omfattning påverkade driften av 
nät och tjänster.

De nya reglerna för anmälan om 
överträdelser ska gälla vid tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den ... om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation1.
___________
1 EUT L ...

Or. en
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Motivering

Ändringar som berör integritet och nätsäkerhet, särskilt med avseende på brott mot näten och 
konsekvenserna därav har gjorts inom ramen för översynen av direktiv 2002/58/EG om 
behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. De bestämmelser som fastställs där bör följas.

Ändringsförslag 523
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – styke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda nationella
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Den berörda behöriga tillsynsmyndigheten 
ska vid behov informera de behöriga
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och Enisa.

Or. en

Motivering

Ändringar som berör integritet och nätsäkerhet, särskilt med avseende på brott mot näten och 
konsekvenserna därav har gjorts inom ramen för översynen av direktiv 2002/58/EG om 
behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. Bestämmelserna för hur överträdelser ska avslöjas bör följas.
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Ändringsförslag 524
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. 

Or. en

Motivering

Skyldighet att informera abonnenter om överträdelser av säkerheten eller integriteten utgör 
en risk för överreglering och för att konsumenternas förtroende för e-kommunikation 
undergrävs i onödan.

Ändringsförslag 525
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
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för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

för elektronisk kommunikation. 

Or. en

Motivering

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Ändringsförslag 526
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och Enisa. Den nationella 
tillsynsmyndigheten kan informera 
allmänheten om ett avslöjande av 
överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse. 

Or. en
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Motivering

Enisa är behörigt för nätsäkerhet och nättjänster och bör därför bli vederbörligt underrättat 
av de nationella tillsynsmyndigheterna. De nationella tillsynsmyndigheterna bör rapportera 
till kommissionen och Enisa årligen.

Ändringsförslag 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater. Den nationella 
tillsynsmyndigheten kan informera 
allmänheten om ett avslöjande av 
överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Or. es

Motivering

För att undvika överdriven byråkrati kan kommissionen rutinmässigt sammanställa denna 
information i genomföranderapporten.

Ändringsförslag 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
kommissionen om de anmälningar som 
kommit in och de åtgärder som vidtagits i 
enlighet med denna punkt.

utgår

Or. es

Motivering

För att undvika överdriven byråkrati kan kommissionen rutinmässigt sammanställa denna 
information i genomföranderapporten.

Ändringsförslag 529
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Varje år ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
och Enisa om de anmälningar som kommit 
in och de åtgärder som vidtagits i enlighet 
med denna punkt.

Or. en

Motivering

Enisa är behörigt för nätsäkerhet och nättjänster och bör därför bli vederbörligt underrättat 
av de nationella tillsynsmyndigheterna. De nationella tillsynsmyndigheterna bör rapportera 
till kommissionen och Enisa årligen.
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Ändringsförslag 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
årligen lämna in en sammanfattande 
rapport till kommissionen om de 
anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Or. en

Motivering

För att undvika onödig byråkrati och ökad administrativ arbetsbörda bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna rapportera endas ten gång om året.

Ändringsförslag 531
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Varje år ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt. 

Or. en
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Motivering

Skyldighet att informera abonnenter om överträdelser av säkerheten eller integriteten utgör 
en risk för överreglering och för att konsumenternas förtroende för e-kommunikation 
undergrävs i onödan.

Ändringsförslag 532
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Varje år ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Or. en

Motivering

Att stärka nät- och informationssäkerheten är ett av de områden där det behövs fler åtgärder 
på gemenskapsnivå och där ändringsförslagen säkerligen kan innebära vinster.

Problematisk är bara frågan om den rapportskyldighet som föreslås för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Att lämna rapport var tredje månad skulle vara alltför tungrott och 
byråkratiskt. Därför föreslås en rapport varje år i stället för var tredje månad.

Ändringsförslag 533
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

En gång om året ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Or. en

Motivering

.

Ändringsförslag 534
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Var sjätte månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt

Or. ro

Motivering

Den sammanfattande rapporten som ska utarbetas var sjätte månad måste vara effektiv och 
inte förvandlas till en byråkratisk procedur som på konstlat sätt ökar tillsynsmyndighetens 
kostnader.
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Ändringsförslag 535
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format 
och förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation enligt artikel 4.3 b i 
förordning […./EG].

utgår

Dessa genomförandeåtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med förfarandet som 
avses i artikel 22.3. Kommissionen kan i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.

Or. de

Motivering

Det finns inget behov av att ytterligare harmonisera nätsäkerheten. Varje operatör måste 
vidta de åtgärder som är erforderliga utifrån dennes tekniska situation. 
Genomförandebestämmelserna kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser för industrin. I 
sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas. Inrättandet av den i kommissionens 
förslag till förordning föreslagna Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation (KOM(2007)0699) är inte önskvärt.
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Ändringsförslag 536
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format 
och förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation enligt artikel 4.3 b i 
förordning […./EG].

utgår

Dessa genomförandeåtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med förfarandet som 
avses i artikel 22.3. Kommissionen kan i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.

Or. en

Motivering

Hanteringen av säkerhet och nätintegritet är mycket viktig och leverantörer bör vidta 
åtgärder för att skydda sina nät eller tjänster i detta hänseende. Eftersom rättsliga krav och 
toppstyrning i säkerhetsfrågor tenderar att kväva innovation och göra nätverk osäkrare, inte 
säkrare, och det inte finns några bevis för marknadsmisslyckande, finns det ingen anledning 
att frångå skyldigheterna enligt gällande lagstiftning för leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät eller kommunikationstjänster att ta itu med dessa frågor, för 
medlemsstaterna att utfärda bindande instruktioner eller för kommissionen att anta tekniska 
genomförandeåtgärder.
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Ändringsförslag 537
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format och 
förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation enligt 
artikel 4.3 b i förordning […./EG].

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format och 
förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet från 
Enisa.

Or. en

Motivering

Enisa är ensamt behörig på EU-nivå för nätsäkerhet och nättjänster.

Ändringsförslag 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format och 
förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet från 

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format och 
förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet från 



AM\725139SV.doc 61/106 PE407.632v01-00

SV

Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation enligt 
artikel 4.3 b i förordning […./EG].

Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation enligt 
artikel 4.3 b i förordning […./EG]. Utan 
hinder av de tekniska 
genomförandeåtgärderna får 
medlemsstaterna införa ytterligare villkor 
i syfte att uppfylla målen i punkterna 1 
och 2.

Or. en

Motivering

I enskilda fall bör medlemsstaterna, i syfte att uppfylla målen i punkterna 1 och 2, ha 
möjlighet att tillämpa strängare standarder än den harmoniserade grundnivån.

Ändringsförslag 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format och 
förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation enligt artikel 4.3 b i 
förordning […./EG].

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses i 
punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format och 
förfaranden i samband med 
anmälningskrav.

Or. es
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Ändringsförslag 540
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med förfarandet som avses i 
artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.

Dessa genomförandeåtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med förfarandet som avses 
i artikel 22.3 där näringslivets 
självreglerande initiativ inte har uppnått 
tillräcklig säkerhetsnivå på den inre 
marknaden i en eller flera medlemsstater. 
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

Or. en

Motivering

 Skyldighet att informera abonnenter om överträdelser av säkerheten eller integriteten utgör 
en risk för överreglering och för att konsumenternas förtroende för e-kommunikation 
undergrävs i onödan.

Ändringsförslag 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med förfarandet som avses i 
artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 

Dessa genomförandeåtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med förfarandet som avses i 
artikel 22.3.
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förfarande som anges i artikel 22.4.

Or. es

Ändringsförslag 542
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har 
befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner till företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
för att tillämpa artikel 13 a.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har 
befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner till företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
för att tillämpa artikel 13 a. De bindande 
instruktionerna ska vara föremål för 
offentligt samråd, ska vara 
proportionerliga, ekonomiskt och tekniskt 
genomförbara och träda i kraft inom en 
rimlig tid. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska också tillåta 
telekommunikationsoperatörerna att 
återvinna kostnader som de ådragit sig 
genom att följa de bindande 
instruktionerna. 

Or. en

Motivering

I instruktionerna ska fastställas minimikrav på säkerhet medan operatörerna ska fatta beslut 
om tekniskt och driftsmässigt genomförande. Telecom Italia anser att fastställandet av 
lämpliga säkerhetsåtgärder således bör ske i nära samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter och operatörer.
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Ändringsförslag 543
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har 
befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner till företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
för att tillämpa artikel 13 a.

1.Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har 
befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner till företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
för att tillämpa artikel 13 a. De bindande 
instruktionerna ska vara proportionerliga, 
ekonomiskt och tekniskt hållbara och 
genomföras inom en rimlig tid.

Or. en

Motivering

Proportionalitet, hållbarhet och rimliga tidsramar måste ses som de viktigaste riktlinjerna.

Ändringsförslag 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 b – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillhandahåller den information som 
behövs för att kunna bedöma säkerheten i 
deras tjänster och nät, inbegripet 
dokumenterade säkerhetsprinciper, och

a) tillhandahåller den information som 
behövs för att kunna bedöma säkerheten 
och integriteten i deras tjänster och nät, 
inbegripet dokumenterade 
säkerhetsprinciper, och 

Or. es
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Motivering

Kostnaderna bör bäras av de berörda företagen.

Ändringsförslag 545
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppmana ett kvalificerat oberoende 
organ att utföra en säkerhetsgranskning och 
informera den nationella 
tillsynsmyndigheten om resultaten.

b) uppmana ett kvalificerat oberoende 
organ att i samråd med företag utföra en 
säkerhetsgranskning och informera den 
nationella tillsynsmyndigheten om 
resultaten.

Or. en

Motivering

I instruktionerna ska fastställas minimikrav på säkerhet medan operatörerna ska fatta beslut 
om tekniskt och driftsmässigt genomförande. Telecom Italia anser att fastställandet av 
lämpliga säkerhetsåtgärder således bör ske i nära samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter och operatörer. 

Ändringsförslag 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppmana ett kvalificerat oberoende 
organ att utföra en säkerhetsgranskning
och informera den nationella 
tillsynsmyndigheten om resultaten.

b) uppmana företagen att på egen 
bekostnad utföra en säkerhets- och 
integritetsgranskning och informera den 
nationella tillsynsmyndigheten om 
resultaten.
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Or. es

Motivering

Kostnaderna bör bäras av de berörda företagen.

Ändringsförslag 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har alla 
nödvändiga befogenheter för att undersöka 
fall av bristande efterlevnad.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har alla 
nödvändiga befogenheter för att undersöka 
fall av bristande efterlevnad och hur dessa 
påverkar nätens säkerhet och integritet.

Or. es

Motivering

Som en logisk följd av den skyldighet att informera de nationella tillsynsmyndigheterna om 
säkerhetsincidenter som fastställs i artikel 13 a.3 måste de nationella tillsynsmyndigheterna 
ha befogenhet att undersöka dessa incidenter. 

Ändringsförslag 548
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 b – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att ett 
system för kostnadsersättning görs 
tillgängligt för företag som 
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tillhandahåller offentliga 
kommunikationsnätverk eller offentligt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster där 
kommissionen antar tekniska 
genomförandeåtgärder enligt 
artikel 13a.4.

Or. en

Motivering

De föreslagna tillsynsbefogenheterna i form av bindande instruktioner från nationella 
tillsynsmyndigheter, säkerhetskontroller och möjligheten att kräva information om 
nätverksoperatörer är ytterligare en regelbörda och bör minimeras så att de i det långa 
loppet inte är till skada för utvecklingen av nya tekniker på marknaden.

Ändringsförslag 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I det andra stycket i punkt 2 ska den 
andra meningen utgå.

utgår

Or. en

Motivering

Gemensam dominans är fortfarande ett oprövat och svårt begrepp i telekomsektorn både i ett 
förhands- och ett efterhandsperspektiv, men det kan komma att bli allt viktigare allteftersom 
marknaderna befäster sin ställning. Det är viktigt att riktlinjer inte utgår utan snarare blir 
tydligare i ramdirektivet.
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Ändringsförslag 550
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I det andra stycket i punkt 2 ska den 
andra meningen utgå.

utgår

Or. en

Motivering

Med ökad konvergens i telekomsektorn kan gemensam dominans bli ett allt vanligare 
gemensamt problem. Riktlinjerna bör bli tydligare, inte utgå.

Ändringsförslag 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 3 ska utgå. (b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Om ett företag har ett betydande 
inflytande på en viss marknad, kan det 
också anses ha ett betydande inflytande 
på en närliggande marknad, när 
sambanden mellan de två marknaderna 
är sådana att inflytandet på en marknad 
kan överföras till den andra marknaden, 
varigenom företagets 
marknadsinflytande stärks. Åtgärder 
som syftar till att fastställa eller förhindra 
sådant inflytande får vidtas på den andra 
marknaden i enlighet med artiklarna 9, 
10, 11 och 13 i [direktivet om tillträde], 
och om dessa är otillräckliga, artikel 17 i 
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[direktivet om medborgerliga 
rättigheter].”

Or. en

Motivering

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on 
anti-competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Ändringsförslag 552
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 3 ska utgå. (b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Om ett företag har ett betydande 
inflytande på en viss marknad, kan det 
också anses ha ett betydande inflytande 
på en närliggande marknad, när 
sambanden mellan de två marknaderna 
är sådana att inflytandet på en marknad 
kan överföras till den andra marknaden, 
varigenom företagets 
marknadsinflytande stärks. Åtgärder 
som syftar till att fastställa eller förhindra 
sådant inflytande får vidtas på den andra 
marknaden i enlighet med artiklarna 9, 
10, 11 och 13 i [direktivet om tillträde], 
och om dessa är otillräckliga, artikel 17 i 
[direktivet om medborgerliga 
rättigheter].”
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Or. en

Motivering

Att ta upp frågan om dominerande inflytande från en marknad till en annan är särskilt viktigt 
i en näringsgren som kännetecknas av vertikal integration och konvergens. Punkten bör inte 
som kommissionen föreslår utgå utan förbättras så att det klart framgår att lösningar som 
icke-diskriminering, öppenhet, särredovisning och förbud mot kombinationserbjudanden som 
motverkar konkurrens får användas mellan olika marknader för att ta itu med problem som 
har att göra med inflytande. 

Ändringsförslag 553
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 3 ska utgå. (b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Om ett företag har ett betydande 
inflytande på en viss marknad, kan det 
också anses ha ett betydande inflytande 
på en närliggande marknad, när 
sambanden mellan de två marknaderna 
är sådana att inflytandet på en marknad 
kan överföras till den andra marknaden, 
varigenom företagets 
marknadsinflytande stärks. Åtgärder 
som syftar till att fastställa eller förhindra 
sådant inflytande får vidtas på den andra 
marknaden i enlighet med artiklarna 9, 
10, 11 och 13 i [direktivet om tillträde], 
och om dessa är otillräckliga, artikel 17 i 
[direktivet om medborgerliga 
rättigheter].”

Or. en

Motivering

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
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industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Ändringsförslag 554
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 2a ska införas:
”Kommissionen ska senast den dag detta 
direktiv träder i kraft offentliggöra 
riktlinjer för de nationella 
tillsynsmyndigheterna angående beslut 
om att införa, ändra eller dra tillbaka 
skyldigheter för företag med betydande 
inflytande på marknaden.”

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 555
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta ett beslut i vilket 
gränsöverskridande marknader anges. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet från
Europeiska myndigheten i enlighet med
artikel 7 i förordning […/EG].

4. Kommissionen får efter samråd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna och med 
hänsyn till yttrandet från BERT i enlighet 
med förfarandet i artikel 22.3 anta ett 
beslut i vilket gränsöverskridande 
marknader anges.

Or. en

Ändringsförslag 556
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 4 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta ett beslut i vilket 
gränsöverskridande marknader anges. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från Europeiska myndigheten i enlighet 
med artikel 7 i förordning […/EG].

4. Kommissionen får, efter samråd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna, anta ett 
beslut i vilket gränsöverskridande 
marknader anges.

Or. en
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Ändringsförslag 557
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta ett beslut i vilket 
gränsöverskridande marknader anges. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten i enlighet med 
artikel 7 i förordning […/EG].

4. Kommissionen får anta ett beslut i vilket 
gränsöverskridande marknader anges. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta de nationella 
tillsynsmyndigheternas åsikter och 
yttrandet från Europeiska myndigheten i 
enlighet med artikel 7 i förordning 
[…/EG]. 

Or. ro

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör inte uteslutas från denna process.

Ändringsförslag 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta ett beslut i vilket 
gränsöverskridande marknader anges. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten i enlighet med 
artikel 7 i förordning […/EG].

4. Efter samråd med de nationella 
tillsynsmyndigheterna får kommissionen 
anta ett beslut i vilket gränsöverskridande 
marknader anges. När den gör det ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från BERT i 
enlighet med artikel 7 i 
förordning […/EG].

Or. es
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Motivering

Även om kommissionen måste spela en odiskutabel roll på områden av gränsöverskridande 
karaktär får man inte bortse från de nationella tillsynsmyndigheterna, eftersom de är mycket 
väl lämpade att bistå kommissionen vid fastställandet av dessa marknader. Fastställandet av 
en gränsöverskridande marknad kan inte heller utgöra föremål för ett påskyndat förfarande.

Ändringsförslag 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta beslut, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.”

Detta beslut, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3.”

Or. es

Motivering

Även om kommissionen måste spela en odiskutabel roll på områden av gränsöverskridande 
karaktär får man inte bortse från de nationella tillsynsmyndigheterna, eftersom de är mycket 
väl lämpade att bistå kommissionen vid fastställandet av dessa marknader. Fastställandet av 
en gränsöverskridande marknad kan inte heller utgöra föremål för ett påskyndat förfarande.

Ändringsförslag 560
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta beslut, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.”

Detta beslut, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3.

Or. en

Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
analysera de relevanta marknaderna som 
förtecknas i rekommendationen och därvid 
i största möjliga utsträckning beakta
riktlinjerna. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att denna analys, när så är 
lämpligt, genomförs i samarbete med de 
nationella konkurrensmyndigheterna.

1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
analysera de relevanta marknaderna med 
beaktande av dem som förtecknas i 
rekommendationen och med största 
möjliga hänsyn till riktlinjerna. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att denna 
analys, när så är lämpligt, genomförs i 
samarbete med de nationella 
konkurrensmyndigheterna.

Or. es

Motivering

Syftet är att förhindra en tolkning som går ut på att de nationella tillsynsmyndigheterna 
nödvändigtvis måste analysera alla marknader som fastställs i rekommendationen när detta 
marknadsförhållande – och definitionen av det – (åtminstone formellt sett) är tänkt som en 
riktlinje.
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Ändringsförslag 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 4 ska ersättas med följande:
"4. Om en nationell regleringsmyndighet 
avgör att det inte råder effektiv 
konkurrens på en relevant marknad, 
utom då det rör sig om nya framväxande 
marknader, ska den identifiera företag 
med betydande inflytande på den 
marknaden i enlighet med artikel 14 och 
ålägga dessa företag de lämpliga 
specifika regleringsskyldigheter som 
avses i punkt 2 i den här artikeln eller 
bibehålla eller ändra sådana 
skyldigheter om de redan existerar, med
beaktande av de berörda geografiska 
marknadernas räckvidd samt, i lämpliga 
fall, upphäva de tillfälliga 
tillträdesskyldigheterna på vägen mot 
avreglering av dessa marknader.
Vid fastställandet av dessa skyldigheter 
ska den nationella tillsynsmyndigheten
beakta målet att främja verkningsfulla 
infrastrukturinvesteringar och stimulera 
konkurrensen mellan de tillhandahållna 
tjänsterna genom konkurrensplattformar 
och därmed främja investeringar i ny och 
konkurrenskraftig infrastruktur som ett 
sätt att på lång sikt uppnå hållbar 
konkurrens inom nät och tjänster. Detta 
gör det möjligt att vid lämplig tidpunkt 
lätta på de tillfälliga 
tillträdesskyldigheterna, samtidigt som 
man bibehåller de reglerade 
förhandsskyldigheterna, som under alla 
omständigheter ska avse infrastruktur 
som installerats av företag som 
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omfattades av särskilda och exklusiva 
rättigheter eller som fortfarande drar 
nytta av dessa investeringar.”

Or. es

Motivering

Detta täcker omnämnandet i skäl 27 om att det inte bör införas olämpliga skyldigheter på 
nya, framväxande marknader.

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha som mål att vidta åtgärder för att främja effektiva 
infrastrukturinvesteringar, i enlighet med artikel 8.2 c.

Slutligen införs även omnämnandet i motiveringen till rekommendationen om berörda 
marknader, nämligen att hållbar konkurrens inom näten och tjänsterna på lång sikt bör 
grundas på konkurrenskraftig nätinfrastruktur.

Ändringsförslag 563
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:
"3. I de fall då en nationell 
regleringsmyndighet kommer fram till 
slutsatsen att det på grundval av de tre 
kriterier som kommissionen fastställt i sin 
rekommendation inte behövs 
förhandsreglering av marknaden, eller att 
det behövs förhandsreglering men att det 
råder effektiv konkurrens på 
marknaden, skall den inte införa eller 
bibehålla någon av de specifika 
regleringsskyldigheter som avses i 
punkt 2. I de fall då sektorspecifika 
regleringsskyldigheter redan existerar, 
skall den upphäva sådana skyldigheter 
som ålagts företag inom den relevanta 
marknaden. En skälig uppsägningstid 
skall iakttas gentemot de parter som 
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berörs av ett sådant upphävande av 
skyldigheter.”

Or. en

Motivering

Det framgår av den andra upplagan av kommissionens rekommendation om berörda 
marknader att de tre kriterier som fastställs gäller en marknads allmänna struktur och 
kännetecken för att fastställa vilka marknader som troligen kommer att ha kvardröjande 
marknadsmisslyckanden vilka behöver undersökas mer ingående på nationell basis av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 564
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 5 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För de gränsöverskridande marknader 
som ska fastställas i det beslut som anges i 
artikel 15.4 ska kommissionen kräva att 
Europeiska myndigheten genomför 
marknadsanalysen med största möjliga 
beaktande av riktlinjerna samt avge ett 
yttrande om huruvida de 
tillsynsskyldigheter som anges i punkt 2 i 
den här artikeln ska införas, behållas, 
ändras eller upphävas.

5. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska för att kunna avgöra huruvida 
slutmarknaden faktiskt är 
konkurrenskraftig göra en bedömning av 
snedvridningen av marknaden på 
slutkundens nivå. Alla förslag till 
åtgärder som inför, ändrar eller återkallar 
en operatörs skyldighet på 
grossistmarknaden ska i största möjliga 
utsträckning beakta varje aktörs 
marknadsinflytande på detaljmarknaden.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste i synnerhet beakta konkurrensen på 
detaljistmarknaden när de fattar beslut om att en lagstiftningsåtgärd ska vidtas. I direktivet 
bör det därför klart fastställas att lagstiftning som rör grossistmarknaden ska föregås av en 
ingående analys av snedvridningen av marknaden på detaljmarknaden. 
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Ändringsförslag 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För de gränsöverskridande marknader 
som ska fastställas i det beslut som anges i 
artikel 15.4 ska kommissionen kräva att 
Europeiska myndigheten genomför 
marknadsanalysen med största möjliga 
beaktande av riktlinjerna samt avge ett 
yttrande om huruvida de 
tillsynsskyldigheter som anges i punkt 2 i 
den här artikeln ska införas, behållas, 
ändras eller upphävas.

5. För de gränsöverskridande marknader 
som ska fastställas i det beslut som anges i 
artikel 15.4 ska kommissionen kräva att 
BERT efter samråd med de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna 
genomför marknadsanalysen med största 
möjliga beaktande av riktlinjerna samt 
avger ett yttrande om huruvida de 
tillsynsskyldigheter som anges i punkt 2 i 
den här artikeln ska införas, behållas, 
ändras eller upphävas.

Or. es

Motivering

När det rör sig om gränsöverskridande marknader måste man känna till de nationella 
tillsynsmyndigheternas ståndpunkt. Det ska också vara dessa myndigheter som på ett 
samordnat sätt inför, behåller eller ändrar tillsynsskyldigheterna.

Ändringsförslag 566
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fatta ett beslut om att 
ett eller flera företag ska anses ha ett 
betydande inflytande på den marknaden 
och införa en eller flera särskilda 
skyldigheter enligt artiklarna 9-13 a i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 

utgår



PE407.632v01-00 80/106 AM\725139SV.doc

SV

och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) och därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten. Kommissionen 
ska därvid sträva efter att uppfylla de 
allmänna målen i artikel 8.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fatta ett beslut om att 
ett eller flera företag ska anses ha ett 
betydande inflytande på den marknaden 
och införa en eller flera särskilda
skyldigheter enligt artiklarna 9-13 a i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) och därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten. Kommissionen 
ska därvid sträva efter att uppfylla de 
allmänna målen i artikel 8.

De berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna ska införa, behålla, 
ändra eller upphäva de skyldigheter som 
avses i punkt 2 i denna artikel på ett 
enhetligt sätt.

Or. es
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Motivering

När det rör sig om gränsöverskridande marknader måste man känna till de nationella 
tillsynsmyndigheternas ståndpunkt. Det ska också vara dessa myndigheter som på ett 
samordnat sätt inför, behåller eller ändrar tillsynsskyldigheterna.

Ändringsförslag 568
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fatta ett beslut om att ett 
eller flera företag ska anses ha ett 
betydande inflytande på den marknaden 
och införa en eller flera särskilda 
skyldigheter enligt artiklarna 9-13 a i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande tjänster) 
och därvid i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten. Kommissionen 
ska därvid sträva efter att uppfylla de 
allmänna målen i artikel 8.

Kommissionen får fatta ett beslut om att ett 
eller flera företag ska anses ha ett 
betydande inflytande på den marknaden 
och införa en eller flera särskilda 
skyldigheter enligt artiklarna 9 13 a i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande tjänster) 
och därvid i största möjliga utsträckning 
beakta de nationella 
tillsynsmyndigheternas åsikter och 
yttrandet från Europeiska myndigheten. 
Kommissionen ska därvid sträva efter att 
uppfylla de allmänna målen i artikel 8.

Or. ro

Motivering

Europeiska myndigheten måste kunna fastställa hur marknaden ska övervakas och de 
nationella tillsynsmyndigheterna måste bli delaktiga.

Ändringsförslag 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom två år från en tidigare anmälan 
om ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden,

a) inom tre år från ett tidigare 
ikraftträdande av en åtgärd som avser den 
marknaden eller tidigare ifall det inträffat 
en betydande förändring i 
marknadsförhållandena eller om BERT 
eller kommissionen råder till detta i ett 
yttrande som avgivits i enlighet med 
artikel 7a i [ramdirektivet].

Or. en

Motivering

Den föreslagna fristen på två år för översynen av beslutet är för kort tid. Giltighetstiden för 
ett beslut bör vara tre år från och med den dag det träder i kraft i medlemsstaterna, och inte 
från den dag beslutet meddelas. Det är dock troligt att det kommer att behövas analyser 
oftare under perioder då marknaden utvecklas snabbt – därför föreslås det ett undantagande.

Ändringsförslag 570
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom två år från en tidigare anmälan 
om ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden,

a) inom tre år från ett tidigare 
ikraftträdande av en åtgärd som avser den 
marknaden eller innan någon skyldighet 
som fastställts i åtgärden löpt ut, om 
denna infaller senare.

Or. en

Motivering

Den föreslagna fristen på två år för översynen av beslutet är för kort tid. Giltighetstiden för 
ett beslut bör vara så länge som skyldigheterna enligt en åtgärd varar eller tre år från och 
med den dag det träder i kraft i medlemsstaterna, och inte från den dag åtgärden meddelas, 
oavsett vilket som varar längst. 
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Ändringsförslag 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom två år från en tidigare anmälan 
om ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden,

a) inom högst tre år från och med 
vidtagandet av åtgärder som avser den 
marknaden,

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa en mer realistisk tidsfrist som ger de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillräcklig flexibilitet för att kunna genomföra denna analys på kortare 
tid.

Ändringsförslag 572
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom två år från en tidigare anmälan om 
ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden,

a) inom två år från en tidigare anmälan om 
ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden, för marknader som fastställts 
både i den tidigare rekommendationen 
och i gällande rekommendation.

Or. en

Motivering

Målet att harmonisera tidsramen för lagstiftning i medlemsstaterna ska nås genom 
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standardisering av den tid inom vilken slutliga beslut ska fattas, dvs. vilken dag reviderade 
regelverk ska träda i kraft.

Ändringsförslag 573
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom två år från en tidigare anmälan om 
ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden,

a) inom två år från en tidigare anmälan om 
ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden, för marknader som fastställts 
både i den tidigare rekommendationen 
och i gällande rekommendation.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för marknader som inte tidigare anmälts 
till kommissionen, inom ett år från 
antagandet av en reviderad 
rekommendation om relevanta marknader, 
eller

b) för marknader som inte tidigare anmälts 
till kommissionen, inom högst två år från 
antagandet av en reviderad 
rekommendation om relevanta marknader, 
eller

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa en mer realistisk tidsfrist som ger de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillräcklig flexibilitet för att kunna genomföra denna analys på kortare 
tid.

Ändringsförslag 575
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska inom sex månader från antagandet av 
en reviderad rekommendation om 
relevanta marknader meddela i hur hög 
grad marknader som ska regleras och inte 
förtecknats i den reviderade 
rekommendationen uppfyller de 
tre kriterier som fastställs i 
rekommendationen, något som ska göras 
under de tre första månaderna och för de 
marknader som uppfyller kriterierna ska 
tillsynsmyndigheterna under de följande 
tre månaderna göra en bedömning av om 
det föreligger ett betydligt 
marknadsinflytande på marknaden för att 
kunna besluta om befintliga skyldigheter 
ska bibehållas, ändras eller dras tillbaka.
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Or. en

Motivering

Målet att harmonisera tidsramen för lagstiftning i medlemsstaterna ska nås genom 
standardisering av den tid inom vilken slutliga beslut ska fattas, dvs. vilken dag reviderade 
regelverk ska träda i kraft.

Ändringsförslag 576
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska inom sex månader från antagandet av 
en reviderad rekommendation om 
relevanta marknader meddela i hur hög 
grad marknader som ska regleras och inte 
förtecknats i den reviderade 
rekommendationen uppfyller de 
tre kriterier som fastställs i 
rekommendationen, något som ska göras 
under de tre första månaderna och för de 
marknader som uppfyller kriterierna ska 
tillsynsmyndigheterna under de följande 
tre månaderna göra en bedömning av om 
det föreligger ett betydligt 
marknadsinflytande på marknaden för att 
kunna besluta om befintliga skyldigheter 
ska bibehållas, ändras eller dras tillbaka.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) för medlemsstater som nyligen anslutit 
sig till Europeiska unionen, inom ett år
efter deras anslutning.”

c) för medlemsstater som nyligen anslutit 
sig till Europeiska unionen, inom högst 
två år efter deras anslutning.”

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa en mer realistisk tidsfrist som ger de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillräcklig flexibilitet för att kunna genomföra denna analys på kortare 
tid.

Ändringsförslag 578
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
har genomfört den analys av den 
relevanta marknaden som anges i 
rekommendationen inom den tidsfrist som 
fastställts i artikel 16.6 kan kommissionen 

utgår
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begära att Europeiska myndigheten avger 
ett yttrande där det ingår ett förslag till 
åtgärd, en analys av den specifika 
marknaden och de särskilda skyldigheter 
som ska införas. Europeiska myndigheten 
ska utföra ett offentligt samråd om det 
berörda förslaget till åtgärd.
Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten i enlighet med 
artikel 6 i förordning […./EG], får fatta 
ett beslut om att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska utse de företag 
som kan anses ha ett betydande inflytande 
på marknaden och införa specifika 
skyldigheter enligt artiklarna 8, 9-13 a i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) för dessa företag. Kommissionen 
ska därvid sträva efter att uppnå samma 
allmänna mål som anges för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.”

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
har genomfört den analys av den 
relevanta marknaden som anges i 
rekommendationen inom den tidsfrist som 

utgår
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fastställts i artikel 16.6 kan kommissionen 
begära att Europeiska myndigheten avger 
ett yttrande där det ingår ett förslag till 
åtgärd, en analys av den specifika 
marknaden och de särskilda skyldigheter 
som ska införas. Europeiska myndigheten 
ska utföra ett offentligt samråd om det 
berörda förslaget till åtgärd.
Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten i enlighet med 
artikel 6 i förordning […./EG], får fatta 
ett beslut om att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska utse de företag 
som kan anses ha ett betydande inflytande 
på marknaden och införa specifika 
skyldigheter enligt artiklarna 8, 9-13 a i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) för dessa företag. Kommissionen 
ska därvid sträva efter att uppnå samma 
allmänna mål som anges för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.”

Or. es

Motivering

Gemenskapsrätten täcker redan fall då medlemsstaterna inte fullgör sina skyldigheter, varvid 
kommissionen har befogenhet att inleda överträdelseförfaranden. Om medlemsstaternas 
skyldigheter överförs på kommissionen innebär det en överträdelse av 
subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 580
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen, som i största möjliga utgår
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utsträckning ska beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten i enlighet med 
artikel 6 i förordning […./EG], får fatta 
ett beslut om att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska utse de företag 
som kan anses ha ett betydande inflytande 
på marknaden och införa specifika 
skyldigheter enligt artiklarna 8, 9-13 a i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) för dessa företag. Kommissionen 
ska därvid sträva efter att uppnå samma 
allmänna mål som anges för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.”

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ska vara skyldiga att göra marknadsanalyser inom en 
viss tidsram. Om de nationella tillsynsmyndigheterna inte gör eller inte kan göra 
marknadsanalyser bör BERT avge ett yttrande. Kommissionen är dock inte bäst lämpad att få 
vetorätt mot rättsmedel.

Ändringsförslag 581
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 ca (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska läggas till:
”7a. Trots den regelbundna översyn som 
föreskrivs i punkt 6 får de nationella 
tillsynsmyndigheterna utfärda beslut om 
lösningar för en längre period än två år 
då detta krävs för att skapa långsiktig 
säkerhet på regleringsområdet, vilket är 
nödvändigt för investerare i nästa 
generations accessnätverk.” 
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Or. en

Motivering

Säkerhet på regleringsområdet för alla operatörer som påverkas av investeringsbeslut i nya 
och/eller alternativa nästa generations accessnätverk kräver att de nationella 
tillsynsmyndigheterna har möjlighet att utfärda reglering som sträcker sig längre än den 
tvåårsperiod för marknadsanalyser som föreskrivs i direktivet. Utvecklingen av nästa 
generations accessnätverk innebär en betydande risk. En långsiktig planeringssäkerhet krävs 
för att främja investeringar i nästa generations accessnätverk.

Ändringsförslag 582
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 ca (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I artikel 16 ska följande punkt läggas 
till:
”7a) Trots den regelbundna översyn som 
föreskrivs i punkt 6 får de nationella 
tillsynsmyndigheterna fatta beslut om 
åtgärder för en längre period än två år då 
detta krävs för att skapa långsiktig 
planeringssäkerhet, vilket är nödvändigt 
framför allt för utbyggnaden av nästa 
generations accessnät.”

Or. de

Motivering

Utbyggnaden av nästa generations accessnät utgör ett avsevärt risktagande för investerarna.
Långfristig planeringssäkerhet kommer att vara nödvändig för att kunna främja investeringar 
i utbyggnaden. Ramdirektivet bör därför i detta fall medge en längre giltighetstid för 
åtgärder.
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Ändringsförslag 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 2 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”Om sådana standarder och/eller 
specifikationer saknas, skall 
medlemsstaterna främja tillämpningen 
av internationella standarder eller 
rekommendationer som har antagits av 
Internationella teleunionen (ITU), 
Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT),
Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO) 
eller Internationella elektrotekniska 
kommissionen (IEC).”

Or. en

Motivering

CEPT utarbetar reglerna för spektrumanvändningen i Europa. Detta bör beaktas, i synnerhet 
då det saknas en ETSI-standard. 

Ändringsförslag 584
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
tillsynsmyndigheternas genomförande av 

utgår
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de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven skapar hinder 
för den inre marknaden, får 
kommissionen, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 9 i detta direktiv 
och artiklarna 6 och 8 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation eller fatta ett beslut om 
harmonisering av genomförandet av 
bestämmelserna i det här direktivet och 
särdirektiven för att de mål som anges i 
artikel 8 ska uppnås. När den gör detta 
ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet från Europeiska myndigheten.

Or. de

Motivering

Kommissionen måste inte tilldelas ytterligare behörighet i det nya ramdirektivet. Erforderliga 
lagstiftningsåtgärder som avser nätinvesteringar och nättillträde kan fattas bättre på 
nationell nivå. Genomförandebestämmelserna kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser för 
industrin. I sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas.

Ändringsförslag 585
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven skapar hinder 
för den inre marknaden, får kommissionen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 
och 8 i direktiv 2002/20/EG 

1. När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven skapar hinder 
för den inre marknaden, får kommissionen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 
och 8 i direktiv 2002/20/EG 
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(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation eller fatta ett beslut om 
harmonisering av genomförandet av 
bestämmelserna i det här direktivet och
särdirektiven för att de mål som anges i 
artikel 8 ska uppnås. När den gör detta ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet från Europeiska myndigheten.

(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation om harmonisering av 
genomförandet av bestämmelserna i det här 
direktivet och särdirektiven för att de mål 
som anges i artikel 8 ska uppnås. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 

1. När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
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tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven skapar hinder 
för den inre marknaden, får kommissionen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 
och 8 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation eller fatta ett beslut om 
harmonisering av genomförandet av 
bestämmelserna i det här direktivet och 
särdirektiven för att de mål som anges i 
artikel 8 ska uppnås. När den gör detta ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella yttrandet 
från Europeiska myndigheten.

tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven skapar hinder 
för den inre marknaden, får kommissionen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 
och 8 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation om harmonisering av 
genomförandet av bestämmelserna i det här 
direktivet och särdirektiven för att de mål 
som anges i artikel 8 ska uppnås. När den 
gör detta ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet från BERT.

Or. es

Motivering

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen på marknaderna med den nuvarande 
regleringsramen är det inte berättigat att stärka vare sig kommissionens eller de nationella 
tillsynsmyndigheternas befogenheter att ingripa i förväg. Dessa befogenheter bör i stället 
minska.

Ändringsförslag 587
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen utfärdar en 
rekommendation i enlighet med punkt 1, 
ska den göra så i enlighet med förfarandet 
i artikel 22.2.

utgår

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna tar 
största hänsyn till dessa 
rekommendationer när de utför sina 
uppgifter. Om en nationell 
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tillsynsmyndighet väljer att inte följa en 
rekommendation, ska den meddela 
kommissionen detta och motivera sin 
ståndpunkt.

Or. de

Motivering

Kommissionen måste inte tilldelas ytterligare behörighet i det nya ramdirektivet. Erforderliga 
lagstiftningsåtgärder som avser nätinvesteringar och nättillträde kan fattas bättre på 
nationell nivå. Genomförandebestämmelserna kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser för 
industrin. I sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas.

Ändringsförslag 588
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det beslut som nämns i punkt 1, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3.
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

utgår

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 589
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det beslut som nämns i punkt 1, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3.
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionen måste inte tilldelas ytterligare behörighet i det nya ramdirektivet. Erforderliga 
lagstiftningsåtgärder som avser nätinvesteringar och nättillträde kan fattas bättre på 
nationell nivå. Genomförandebestämmelserna kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser för 
industrin. I sådant fall måste ett nytt lagstiftningsförfarande inledas.



PE407.632v01-00 98/106 AM\725139SV.doc

SV

Ändringsförslag 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det beslut som nämns i punkt 1, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3.
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

utgår

Or. es

Motivering

Detta är en logisk följd av att möjligheten att fatta beslut utgår.

Ändringsförslag 591
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna som antas i enlighet med 
punkt 1 får omfatta en harmoniserad eller 
samordnad strategi för att hantera 
följande frågor:

utgår

(a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.
(b) Frågor om nummer, namn och 
adresser, inklusive nummerserier, 
möjlighet att flytta nummer och 
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referenser, översättningssystem för 
nummer och adresser samt tillträde till 
112-larmtjänster.
(c) Konsumentfrågor, inklusive 
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning 
för slutanvändare med funktionshinder.
(d) Redovisningsuppgifter.

Or. en

Motivering

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 Artikel 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.

Ändringsförslag 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna som antas i enlighet med 
punkt 1 får omfatta en harmoniserad eller 

utgår
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samordnad strategi för att hantera 
följande frågor:
(a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.
(b) Frågor om nummer, namn och 
adresser, inklusive nummerserier, 
möjlighet att flytta nummer och 
referenser, översättningssystem för 
nummer och adresser samt tillträde till 
112-larmtjänster.
(c) Konsumentfrågor, inklusive 
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning 
för slutanvändare med funktionshinder.
(d) Redovisningsuppgifter.

Or. es

Motivering

På grund av den föreslagna lydelsen (”Åtgärderna … får omfatta ...”) medför inte denna 
punkt något i praktiken, eftersom den inte innehåller någon uttömmande förteckning. I stället 
kan de uppräknade exemplen användas som ett argument för att man ska harmonisera de 
områden som nämns uttryckligen, utan att kommissionen måste ange varför.

Ändringsförslag 593
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna som antas i enlighet med 
punkt 1 får omfatta en harmoniserad eller 
samordnad strategi för att hantera 
följande frågor:

utgår

(a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.
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(b) Frågor om nummer, namn och 
adresser, inklusive nummerserier, 
möjlighet att flytta nummer och 
referenser, översättningssystem för 
nummer och adresser samt tillträde till 
112-larmtjänster.
(c) Konsumentfrågor, inklusive 
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning 
för slutanvändare med funktionshinder.
(d) Redovisningsuppgifter.

Or. de

Motivering

Kommissionen måste inte tilldelas ytterligare behörighet i det nya ramdirektivet. Erforderliga 
lagstiftningsåtgärder som avser nätinvesteringar och nättillträde kan fattas bättre på 
nationell nivå. Inrättandet av den i kommissionens förslag till förordning föreslagna 
Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation (KOM(2007)0699) är 
inte önskvärt.

Ändringsförslag 594
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster och nytt 
tillträde till infrastruktur.

Or. en

Motivering

Eftersom EU:s framtida konkurrenskraft står på spel har EU-institutionerna inte råd att 
riskera att nästa generations accessnätverk kanske inte kommer att uppleva någon 
övergripande utveckling, till följd av att medlemsstaterna har olika tillsynsstrategier. 



PE407.632v01-00 102/106 AM\725139SV.doc

SV

Kommissionen bör bana väg genom att anta ett särskilt beslut om reglering av kommande 
nästa generations accessnätverk så snart som möjligt. Många av råden i detta dokument kan 
utvecklas vidare för att passa ett särskilt beslut av kommissionen om nästa generations 
accessnätverk.

Ändringsförslag 595
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av tjänster med hänsyn till den 
inre marknaden, såsom 
tillhandahållandet av tjänster för 
multinationella företag.

Or. en

Motivering

Harmonisering av insatserna som krävs för att tillhandahålla multinationella telekomtjänster 
bör prioriteras, eftersom detta har direkt betydelse för utvecklingen av den inre marknaden.

Ändringsförslag 596
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster, inbegripet 
globala telekommunikationstjänster och 
fastställande av regionala marknader som 
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uppkommit genom olika 
konkurrensvillkor.

Or. en

Motivering

Globala telekommunikationstjänster som erbjuds multinationella företag med kontor i flera 
europeiska länder är ett av de områden där kommissionen borde kunna se till att det råder 
harmoniserade tillsynsstrategier inom EU.

Ändringsförslag 597
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av alleuropeiska tjänster, 
såsom globala kommunikationstjänster 
och nya tjänster.

Or. en

Motivering

Alleuropeiska telekommunikationstjänster med det aktuella föregångsexemplet globala 
telekommunikationstjänster som erbjuds multinationella företag med kontor i flera europeiska 
länder är ett av de områden där kommissionen borde kunna se till att det råder 
harmoniserade tillsynsstrategier inom EU. 

Ändringsförslag 598
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av alleuropeiska tjänster, 
såsom globala kommunikationstjänster 
och nya tjänster.

Or. en

Motivering

Alleuropeiska telekommunikationstjänster med det aktuella föregångsexemplet globala 
telekommunikationstjänster som erbjuds multinationella företag med kontor i flera europeiska 
länder är ett av de områden där kommissionen borde ha större möjligheter att se till att det 
råder harmoniserade tillsynsstrategier inom EU. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av alleuropeiska tjänster, 
såsom globala kommunikationstjänster 
och nya tjänster.

Or. en

Motivering

Kommissionen borde ha möjligheter att se till att det råder harmoniserade tillsynsstrategier i 
EU för globala telekommunikationstjänster som erbjuds multinationella företag med kontor i 
flera europeiska länder.
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Ändringsförslag 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av alleuropeiska tjänster, 
såsom globala kommunikationstjänster 
och nya tjänster.

Or. en

Motivering

Alleuropeiska telekommunikationstjänster med det aktuella föregångsexemplet globala 
telekommunikationstjänster som erbjuds multinationella företag med kontor i flera europeiska 
länder är ett av de områden där kommissionen borde kunna se till att det råder 
harmoniserade tillsynsstrategier inom EU. 

Ändringsförslag 601
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den europeiska myndigheten får på 
eget initiativ råda kommissionen om en 
åtgärd ska antas i enlighet med punkt 1.”

utgår

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 602
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den europeiska myndigheten får på 
eget initiativ råda kommissionen om en 
åtgärd ska antas i enlighet med punkt 1.”

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionen måste inte tilldelas ytterligare behörighet i det nya ramdirektivet. Erforderliga 
lagstiftningsåtgärder som avser nätinvesteringar och nättillträde kan fattas bättre på 
nationell nivå. Inrättandet av den i kommissionens förslag till förordning föreslagna 
Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation (KOM(2007)0699) är 
inte önskvärt.
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