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(98/C 117/187)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3051/97
af Amedeo Amadeo (NI) til Kommissionen
(2. oktober 1997)

Om: Nummereringspolitik for teletjenester
Der henvises til grønbog om en nummereringspolitik for teletjenester i Europa (KOM(96)0590 endel.).
Harmoniseringen og synkroniseringen af indførelsen af valg og for udvalg bør nøje tages under overvejelse. Man
går ind for en snarest mulig indførelse af overførbart nummer pr. 1. januar 1998 hvad angår overførbar
installation (inden for lokalområdet), overførbar tjeneste og overførbar tjenesteudbyder (inklusive overførbare
numre for særtjenester), dersom de tekniske muligheder tillader dette. Der bør snarest muligt oprettes et
europæisk samarbejdsområde for telefonnummerering, samtidig med at man konstant foretager en revision af de
økonomiske og sociale fordele ved gennemførelsen deraf.
Kan Kommissionen i denne forbindelse oplyse, hvordan denne nye europæiske myndighed skal oprettes.

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Martin Bangemann
(23. oktober 1997)
I grønbogen om en nummereringspolitik for teletjenester af november 1996 fremlagde Kommissionen
forskellige mulige nummereringspolitikker til offentlig høring. Oprettelse af en ny instans for regulering og
forvaltning af numre i Europa var en af disse valgmuligheder. Denne instans skulle have spillet en vigtig rolle i et
af de mere ambitiøse scenarier, som blev foreslået, nemlig harmoniseringen af nationale nummereringsordninger. På grundlag af høringen konkluderede Kommissionen dog i sin meddelelse i maj 1997 (1), at der ikke på
nuværende tidspunkt er tilstrækkelig opbakning om en vidtgående harmonisering af nationale nummereringsordninger. Vurderingen kan ændre sig i lyset af nye markedskrav efter fuld liberalisering, og en yderligere
cost benefit-analyse bør derfor udføres om få år.
På kort sigt ville den eneste nye opgave for en nummerforvaltning på europæisk plan blive, hvad der følger af at
oprette et europæisk telenummereringsområde (ETNS) på grundlag af landekoden 388, som det blev foreslået af
Kommissionen i meddelelsen fra maj 1997. Størrelsen af dette ETNS berettiger dog ikke til oprettelse af en
nummereringsmyndighed på europæisk niveau, og Kommissionen har foreslået, at forvaltningen af ETNS
overdrages til Det Europæiske Telekommunikationskontor (ETO) i hvert fald i de tidlige stadier.
Ved udgangen af 1999 vil Kommissionen gennemgå Fællesskabets regler på telekommunikationsområdet i lyset
af de krav, som følger af liberaliseringen af markedet for telekommunikation. Behovet for en forvaltningsmyndighed på europæisk niveau vil blive taget op til fornyet overvejelse som en del af denne gennemgang.
(1)

KOM(97) 203 endelig udg.

(98/C 117/188)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3054/97
af Amedeo Amadeo (NI) til Kommissionen
(2. oktober 1997)

Om: Reform af den fælles markedsordning for olivenolie
Der henvises til meddelelse til Ministerrådet og Europa-Parlamentet om oliven- og olivenoliesektoren (herunder
økonomiske, kulturelle, regionale, sociale og miljømæssige aspekter), den nuværende fælles markedsordning,
behovet for reform og mulige alternative ordninger (KOM(97)0057).
Set ud fra et politisk synspunkt fremmer Kommissionens forslag ikke udviklingen af de traditionelle
olivendyrkningsområder i Det Europæiske Fællesskab.
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