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KORTFATTAD MOTIVERING

Översynen av regelverket för telekommunikationssektorn måste syfta till att fortsätta 
avregleringen genom att främja stärkt konkurrens, slå vakt om investeringar och konsolidera 
den inre marknaden för elektronisk kommunikation. Vidare bör konsumentskydds- och 
nätsäkerhetsfrågor samt kulturella aspekter beaktas.

Beroende på den starka dynamik som utmärker marknaderna och den snabba utvecklingen på
telekommunikationsområdet bör flexibla metoder väljas som är avpassade till den framtida 
utvecklingen.

Ett framtidsinriktat synsätt fordras därutöver på det föreslagna regelverkets lämplighet för 
”nästa generations nät” (NGN). Här utgör framför allt utbyggnaden av NGN-infrastruktur av 
bredbandstyp en särskild utmaning vad både geografisk konkurrens och konkurrenspolitik
i stort beträffar, eftersom företagen är beroende av ett betydande mått planeringssäkerhet och 
rättslig klarhet. Investeringar i fiberoptiska nät och nya marknadsaktörers tillträde gynnas 
genom att de nationella tillsynsmyndigheterna får möjlighet att besluta om gemensamt 
utnyttjande av faciliteter, som tillgång till master, rörledningar och byggnader. Under 
beslutsprocessen måste det beaktas att alla åtgärder är proportionella och ekonomiskt hållbara. 
Nätutbyggnaden kan också gynnas genom risk- och kostnadsdelning. Då 
marknadsdefinitioner fastställs bör även konkurrensförhållandena i geografiska områden på 
lägre nivå än den nationella undersökas, så att dessa kan bli föremål för avreglering.

Man har tidigare upprepade gånger kunnat konstatera att det finns ett behov av förstärkta 
samordningsmekanismer över gränserna. Sådana mekanismer bör emellertid utgå ifrån de 
strukturer som redan finns och har byggts upp, och utnyttja deras potential på ett snabbare, 
effektivare och precisare sätt. För detta ändamål bör ett ”nätverk för nationella 
tillsynsmyndigheter” inrättas som utför sådana uppgifter som inte går att utföra på nationell 
nivå. Vid en stark centralisering på gemenskapsnivå, i form av en europeisk myndighet, finns 
det däremot en risk för att nationella förhållanden inte beaktas tillräckligt. Det går inte att se 
något tillräckligt övertygande politiskt eller ekonomiskt argument för att stärka centrala 
tillsynsorgan på de nationella tillsynsmyndigheternas bekostnad.

Vidare kan det konstateras att kommittéförfarandet inte lämpar sig för att anta eller ändra 
bestämmelser som berör väsentliga delar av telekommunikationslagstiftningen. Förslagets 
många stadganden om kommittéförfarande bör därför inskränkas. 

Då förhållandena på de nationella marknaderna analyseras och definieras måste de nationella 
tillsynsmyndigheterna vara behöriga att självständigt besluta om vilka proportionella åtgärder
som ska vidtas för att komma till rätta med konkurrensproblemet i fråga. I förslaget till 
direktiv ges kommissionen rätten att fatta beslut som sista instans, dvs. möjlighet att uppmana 
tillsynsmyndigheterna att ålägga företag särskilda skyldigheter. Detta skulle innebära att ett 
centralt europeiskt tillsynssystem inrättades. Denna möjlighet att ingripa skapar en risk för att 
nationella förhållanden inte beaktas i tillräckligt hög grad och för att man tillämpar principen
”en modell passar alla”.

De nya kriterierna för hur kommissionen erhåller ytterligare vetorätt talar för att välja en mer 
förmedlande metod. ”Nätverket för nationella tillsynsmyndigheter” bör som överordnat organ 



PE404.782v02-00 4/53 AD\725956SV.doc

SV

fatta ett första beslut om lämpligheten hos de åtgärder som den nationella tillsynsmyndigheten 
vidtagit.

För att förverkliga målet med en effektiv och marknadsorienterad spektrumhantering bör
teknik- och tjänsteneutralitet vara vägledande vid tilldelning av nyttjanderätter för 
spektrumanvändning. Härvid måste det beaktas att tilldelningen av frekvenser (förutom 
beträffande vissa mycket begränsade alleuropeiska tjänster) helt och hållet är en angelägenhet 
för medlemsstaterna, och att det i frågor där allmänintresse föreligger, exempelvis pluralism 
i medierna, måste vara möjligt att besluta om bindning till enskilda tekniker. Mot denna 
bakgrund är det nödvändigt att förslaget till direktiv lämnar ett tillräckligt handlingsutrymme 
för medlemsstaterna att införa undantag från principerna om teknik- och tjänsteneutralitet för
etermediernas behov.

Spektrumhandel är ett sätt att sörja för att radiofrekvenser används på ett effektivt och 
ekonomiskt sätt. De nationella tillsynsmyndigheterna måste dock kunna delta i beslut som rör 
spektrumhandel. Det åligger medlemsstaterna att besluta om, och under vilka förutsättningar,
ett mer marknadsorienterat tillvägagångssätt, såsom spektrumhandel, kan övervägas för 
radiofrekvenser.

Beslut fattade av internationella organ (exempelvis CEPT, RRC och WRC) måste beaktas för 
att se till att EU:s telekommunikationslagstiftning stämmer överens med andra instrument för 
frekvenssamordning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Elektroniska 
kommunikationstjänster är en sektor 
under snabb utveckling, som 
kännetecknas av en hög grad av teknisk 
innovation och mycket dynamiska 
marknader. Det är nödvändigt att
regelbundet undersöka om tillsynen är 
korrekt i samband med dessa marknader 
och denna teknik som förändras, i syfte 
att dra full nytta av konkurrensen i fråga 
om priser, tjänster och infrastruktur. För 
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att säkra att EU-medborgarna kan 
fortsätta att till fullo delta i det globala
informationssamhället, bör innovation 
och utbyggnad av nästa generations 
höghastighetsnätverk som kan motsvara 
kundernas framtida krav på större 
bandbredd och fler tjänster prioriteras vid 
tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Genom regelverket måste de nya 
utmaningarna i samband med investering 
och innovation kunna mötas. Man 
behöver erkänna behovet av att 
uppmuntra till såväl investeringar, 
i kapacitet och i ny infrastruktur, som 
hållbar konkurrens, så att 
konsumenternas valfrihet ökas och inte 
hindras.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I kommissionens meddelande av 
den 20 mars 2006 ”Att överbrygga 
bredbandsklyftan” medgav man att det 
finns en territoriell klyfta i EU när det 
gäller tillgång till snabba 
bredbandstjänster. Kommersiella 
incitament att investera 
i bredbandsutvecklingen i områden som 
för närvarande har låg grad av 
bredbandsanslutning visar sig ofta vara
otillräckliga. För att säkra investering 
i bredbandstjänster och ny teknik 
i underutvecklade regioner bör detta 
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direktiv ligga i linje med andra politiska 
åtgärder, såsom politik om statligt stöd, 
strukturfonder eller mer allmänna 
industripolitiska mål.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt. 
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör 
inte innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt.
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Motivering

Såsom medges i skäl 5 i ramdirektivet bör uppdelningen mellan reglering av sändningar och 
reglering av innehåll inte hindra att man beaktar de kopplingar som finns dem emellan, 
särskilt för att kunna garantera mediemångfald, kulturell mångfald och konsumentskydd. 
Därför måste medlemsstaterna kunna koppla beviljandet av individuella nyttjanderätter till 
åtaganden i samband med tillhandahållandet av särskilda innehållstjänster.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen.

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen. Därvid kan 
medlemsstaterna beakta den kulturella 
betydelsen av sändningssystem och system 
för professionella trådlösa mikrofoner för 
multimediebaserade ljud-, bild- och 
scenproduktioner.

Motivering

Sändningar och andra medieproduktioner som sker i samband med kulturevenemang, 
exempelvis evenemang med internationell prägel som OS, är beroende av att pålitliga 
sändningsfrekvenser finns att tillgå.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att stärka 
medlemsstaternas befogenheter gentemot 
innehavare av ledningsrätter för att 
säkerställa tillträdet eller idrifttagandet av 
nya nät på ett miljöansvarigt sätt och 
oberoende av eventuella skyldigheter för 
en operatör med betydande inflytande på 

(31) Det är nödvändigt att stärka 
medlemsstaternas befogenheter gentemot 
innehavare av ledningsrätter för att 
säkerställa tillträdet eller idrifttagandet av 
nya nät på ett miljöansvarigt sätt och 
oberoende av eventuella skyldigheter för 
en operatör med betydande inflytande på 
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marknaden att bevilja tillträde till dess 
vederbörandes elektroniska 
kommunikationsnät. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska från fall till fall 
kunna införa möjligheten att dela 
ledningar, master, antenner, tillträde till 
byggnader och en bättre samordning av 
anläggningsarbeten. Ett förbättrat 
gemensamt utnyttjande av faciliteter kan 
förbättra konkurrensen markant och sänka 
den företagens allmänna ekonomiska och 
miljömässiga kostnader för att bygga ut 
infrastrukturen för elektronisk 
kommunikation.

marknaden att bevilja tillträde till dess 
vederbörandes elektroniska 
kommunikationsnät. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska från fall till fall 
kunna införa möjligheten att dela 
ledningar, master, antenner, tillträde till 
byggnader och en bättre samordning av 
anläggningsarbeten. Ett förbättrat 
gemensamt utnyttjande av faciliteter kan 
förbättra konkurrensen markant och sänka 
den företagens allmänna ekonomiska och 
miljömässiga kostnader för att bygga ut 
infrastrukturen för elektronisk 
kommunikation. Delningen av ledningar 
bör utvidgas till att omfatta all offentlig 
infrastruktur (vatten, avlopp, elektricitet 
och gas) genom vilken infrastruktur för 
elektroniska kommunikationer kan 
utvecklas, för att utforma likartade 
konkurrensvillkor och förbättra 
möjligheterna till utbyggnad av alternativ 
infrastruktur.

Motivering

Ett utforskande av alla möjligheter, det vill säga inte bara telekommunikationsoperatörernas 
ledningar utan också all offentlig infrastruktur (ledningar för elektricitet, gas och avlopp), 
kommer att kunna bidra till att främja likartade konkurrensvillkor och möjliggöra utveckling 
av ny ytterligare infrastruktur förutsatt att mer än en aktör garanteras tillgång.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Förvaltningen av telefonnät och 
telefonitjänster har traditionellt sett 
kännetecknats av en hög grad av 
internationellt samarbete för att 
samordna tekniska standarder och främja 
kompatibilitet. Internet har uppnått 
kompatibilitet genom öppna globala 
standarder för dirigering mellan olika 
nät, medan utvecklingen av 
Internettjänster har varit beroende av 
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friheten att ta fram nya tekniska 
standarder och protokoll utan 
regleringsåtgärder. Denna frihet har 
möjliggjort ett oöverträffat nyskapande av 
tjänster för informationssamhället och 
andra, icke-kommersiella tjänster, som 
har gett enorma ekonomiska och sociala 
vinster för människorna i Europeiska 
unionen. Varje tradition för utveckling 
och samordning av tekniska standarder 
har varit till nytta för samhället inom 
respektive område. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör erkänna vikten 
av innovation och mångfald för 
Internetprotokoll och Internettjänster, 
och vikten av regleringsmässig tolerans 
för att nå dessa mål.

Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter bör inte utnyttja sina befogenheter för att främja samordning 
av elektroniska kommunikationsnät på sätt som skulle kunna begränsa utvecklingen av 
innovation på Internet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Det finns ett behov av att 
uppmuntra både investeringar och 
konkurrens, så att konsumenternas 
valfrihet skyddas och inte hindras.

Motivering

Direktiven bör tydliggöra att konkurrensen inte ska offras till förmån för investeringar – till 
exempel genom regleringsuppehåll.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Den fortsatta integrationen av 
marknaderna för elektroniska 
kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät på den inre 
marknaden gör det nödvändigt att 
i framtiden ytterligare samordna 
tillämpningen av de regleringsinstrument 
som omfattas av regelverket.

Motivering

Ett nätverk mellan nationella tillsynsmyndigheter är det lämpligaste instrumentet för att möta 
den europeiska telekommunikationsmarknadens krav.

Detta ändringsförslag syftar till överensstämmelse mellan detta yttrande och yttrandet till 
betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en 
europeisk myndighet för den elektroniska kommunikationsmarknaden.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Det hittillsvarande försöket till 
informations- och erfarenhetsutbyte 
mellan de regionala 
tillsynsmyndigheterna för att säkra en 
enhetlig rättstillämpning på den inre 
marknaden har gett goda resultat. Genom 
ett förfarande med en gemensam 
beslutsprocess bör man därför eftersträva 
målet att stärka samarbetet mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Mot 
bakgrund av de olika problem som de 
nationella tillsynsmyndigheterna står 
inför och de olika marknadsvillkoren 
i medlemsstaterna kan bara en lösning 
som grundar sig på utnyttjande av 
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kompetens som inte är centraliserad vara 
lämplig och förenlig med 
subsidiaritetsprincipen.

Motivering

Ett nätverk mellan nationella tillsynsmyndigheter är det lämpligaste instrumentet för att möta 
den europeiska telekommunikationsmarknadens krav.

Detta ändringsförslag syftar till överensstämmelse mellan detta yttrande och yttrandet till 
betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en 
europeisk myndighet för den elektroniska kommunikationsmarknaden.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter för de europeiska 
kommunikationsmarknaderna (Nätverket) 
bör inrättas och utrustas med personal 
och resurser, för att kunna garantera att 
förfarandet med en gemensam 
beslutsprocess kan genomföras smidigt. 
Bara en gemenskapsfinansiering skulle 
då kunna garantera en oberoende 
gemensam beslutsprocess. Sekretariatet 
bör då enbart ställa utrustning till 
förfogande för det gemensamma organet, 
utan att delta i de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslutsfattande.

Motivering

Ett nätverk mellan nationella tillsynsmyndigheter är det lämpligaste instrumentet för att möta 
den europeiska telekommunikationsmarknadens krav.

Detta ändringsförslag syftar till överensstämmelse mellan detta yttrande och yttrandet till 
betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en 
europeisk myndighet för den elektroniska kommunikationsmarknaden.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att garantera lika behandling får 
inga spektrumanvändare undantas från 
skyldigheten att betala de normala 
avgifter och taxor som fastställts för 
användningen av spektrum.

utgår

Motivering

Det måste förbli möjligt för medlemsstaterna att behålla eller införa system där skyldigheten 
att betala avgifter för nyttjanderätter ersätts av en skyldighet att uppfylla särskilda mål av 
allmänt intresse. Sådana system är vanliga när det gäller frekvenser för markbundna 
sändningar där de främjar mediemångfald.

Denna princip kommer att vara svår att tillämpa. Den skulle till exempel tvinga innehavare 
av parabolantenner att registrera dessa, vilket skulle leda till omständlig administration av 
miljontals registerposter.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60a) Vid genomförande av åtgärder 
enligt detta direktiv bör man erkänna 
internationella och regionala 
organisationers arbete i fråga om 
radiospektrumhantering, till exempel 
Internationella teleunionen (ITU) och 
Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT), för att 
säkra en effektiv hantering och 
samordning av spektrumanvändningen 
över hela gemenskapen. Medlemsstaterna 
och kommissionen bör vid genomförandet 
av detta direktiv erkänna innehållet i de 
internationella avtal som ingåtts av 
medlemsstater enligt 
ITU:s radiobestämmelser.
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Motivering

Man kan inte bortse från ITU:s betydelse för inrättandet av internationellt bindande 
bestämmelser för effektiv användning av spektrum och satellitbanor, som grundar sig på 
effektivt, rationellt och kostnadseffektivt utnyttjande. För att säkra effektiv 
spektrumanvändning är det nödvändigt att operatörer rättar sig efter och utgår från 
ITU:s registrerings- och samordningsförfaranden, i syfte att se till att nätverk eller system 
framgångsrikt kan samordnas och börja användas.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Att utforska alla möjligheter, det vill säga inte bara telekommunikationsoperatörers ledningar 
utan också all offentlig infrastruktur (ledningar för elektricitet, gas och avlopp), kommer att 
bidra till att främja likartade konkurrensvillkor som möjliggör utveckling av ny, ytterligare 
infrastruktur förutsatt att tillträde garanteras fler än en aktör.

Ändringsförslag 15

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

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

Motivering

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

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande artikel ska införas:
Artikel 3a

Nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter för elektroniska 

kommunikationsmarknader
Medlemsstaterna ska gemensamt inrätta 
ett nätverk för nationella 
tillsynsmyndigheter för elektroniska 
kommunikationsmarknader (Nätverket) 
enligt bestämmelserna i förordning (EG) 
nr [.../...]1.
___________________
1 Förordning om inrättande av nätverket 
för nationella tillsynsmyndigheter för de 
europeiska marknaderna för elektronisk 
kommunikation.
(Detta ändringsförslag gäller 
genomgående i texten. Om det antas krävs 
motsvarande förändringar i hela 
dokumentet.)

Motivering

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

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Överklagandeförfaranden kan i dag resultera i dröjsmål på upp till flera år. Då har det blivit 
för sent att lösa det ursprungliga problemet.

Ändringsförslag 19

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

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation bör bytas ut mot 
nätverket för nationella tillsynsmyndigheter. Europeiska myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation skapar en stor byråkrati och strider mot subsidiaritetsprincipen 
och mot det långsiktiga målet att ersätta förhandsregleringar med konkurrenslagstiftning. 
Den är dessutom ett tecken på bristande självständighet. 
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska på 
begäran tillhandahålla sådan information 
snabbt och enligt den tidsskala och med 
den detaljeringsgrad som den nationella 
tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå 
i proportion till genomförandet av 
uppgiften. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska motivera sin 
begäran om information. Företagen ska 
också lämna förhandsupplysningar om 
betydande framtida begränsningar av 
grossisttjänster som gjorts tillgängliga för 
konkurrenter. Bestämmelserna om 
företagshemligheter i 
gemenskapslagstiftning eller nationell lag 
måste respekteras.

Motivering

Den framtida utvecklingen av nät eller tjänster är ofta av mycket konfidentiell natur. Att 
tvinga företagen att lämna ut information om sådan utveckling kan äventyra förnyelsen. Viss 
förhandsinformation om de potentiella effekterna på grossistnivå är emellertid önskvärd. Det
måste stå klart att reglerna om företagshemligheter måste respekteras.
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Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

En mer balanserad lösning bör väljas. I stället för att ge kommissionen en direkt vetorätt mot 
åtgärder inleds en ”dialog om tillsyn” om åtgärdens lämplighet och effektivitet mellan den 
nationella tillsynsmyndighet som föreslagit åtgärden och nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter. Under denna dialog inhämtar och beaktar deltagarna synpunkter från 
marknadens aktörer. Dialogens syfte är att deltagarna ska enas om vilken åtgärd som är 
lämpligast och mest effektiv.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

En mer balanserad lösning bör väljas. I stället för att ge kommissionen en direkt vetorätt mot 
åtgärder inleds en ”dialog om tillsyn” om åtgärdens lämplighet och effektivitet mellan den 
nationella tillsynsmyndighet som föreslagit åtgärden och nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter. Under denna dialog inhämtar och beaktar deltagarna synpunkter från 
marknadens aktörer. Dialogens syfte är att deltagarna ska enas om vilken åtgärd som är 
lämpligast och mest effektiv.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 

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

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

Motivering

En mer balanserad lösning bör väljas. I stället för att ge kommissionen en direkt vetorätt mot 
åtgärder inleds en ”dialog om tillsyn” om åtgärdens lämplighet och effektivitet mellan den 
nationella tillsynsmyndighet som föreslagit åtgärden och nätverket för nationella 
tillsynsmyndigheter. Under denna dialog inhämtar och beaktar deltagarna synpunkter från 
marknadens aktörer. Dialogens syfte är att deltagarna ska enas om vilken åtgärd som är 
lämpligast och mest effektiv.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Motivering

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

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Det är fortfarande oklart vad som avses med ”icke väsentliga delar” i punkt 2. Sådana 
förslag till ”genomförandeåtgärder” kan få stor ekonomisk betydelse för företag. Alla 
potentiella förändringar måste noggrant granskas i ett lagstiftningsförfarande på EU-nivå, 
eller överlåtas åt medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Den nuvarande lagstiftningen måste anpassas till den investeringsutmaning det är att ta nästa 
generations accessnät i drift. Lagstiftningen måste göra det möjligt för marknadsaktörerna att 
investera i nästa generations accessnät, vilket också kräver att riskerna beaktas.
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Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv förvaltning av radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De 
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv förvaltning av radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De 
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier. Medlemsstaterna ska därvid 
respektera internationella avtal och får ta 
hänsyn till allmänintresset.

Motivering

Eftersom frekvensernas räckvidd sträcker sig bortom EU:s gränser måste internationella 
bindande avtal som syftar till att undvika störningar respekteras.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska främja 
harmoniseringen av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen, i linje 
med behovet av en ändamålsenlig och 
effektiv användning och i enlighet med 
beslut nr 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet).

2. Medlemsstaterna ska främja 
harmoniseringen av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen, i linje 
med behovet av en ändamålsenlig och 
effektiv användning, som gagnar
konsumenterna genom att skapa 
skalfördelar och samverkande tjänster,
och i enlighet med beslut nr 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet).
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9 c, ska medlemsstaterna 
säkerställa att alla typer av radionät eller 
trådlös tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster.

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9 c och 9 d, ska medlemsstaterna 
såvitt möjligt underlätta att alla typer av 
radionät eller trådlös tillträdesteknik kan 
användas i de radiofrekvensband som 
fördelats för elektroniska 
kommunikationstjänster, i enlighet med 
deras nationella radiofrekvensplaner och 
ITU:s radiobestämmelser.

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radiobestämmelser är 
avgörande för att säkerställa enhetligheten för EU:s regler och att EU:s regler följer 
internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvensplaner. Ansvaret för att 
radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste följa 
ITU:s regler. 

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säkerställa ett maximalt gemensamt
utnyttjande av radiofrekvenser där 
användningen av frekvenser omfattas av 
ett allmänt tillstånd, eller

c) uppfylla ett åtagande 
i ett internationellt avtal om utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller 
ITU:s radiobestämmelser,

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radiobestämmelser är 
avgörande för att säkerställa enhetligheten för EU:s regler och att EU:s regler följer 
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internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvensplaner. Ansvaret för att 
radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste följa 
ITU:s regler. 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) säkerställa en effektiv 
spektrumanvändning,

Motivering

Spektrumpolitikens allmänna vägledande princip bör vara att eftersträva en effektiv 
spektrumanvändning.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det andra 
stycket eller i åtgärderna som antagits 
enligt artikel 9 c, ska medlemsstaterna 
säkerställa att alla typer av elektroniska 
kommunikationstjänster kan 
tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som ska tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det andra 
stycket, ska medlemsstaterna så vitt möjligt 
underlätta utnyttjandet av alla typer av 
elektroniska kommunikationstjänster i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektronisk kommunikation i enlighet med 
deras respektive nationella 
radiofrekvensplan och 
ITU:s radiobestämmelser. 
Medlemsstaterna kan dock fastställa 
proportionella och icke-diskriminerande 
begränsningar för de typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

De begränsningar som kräver att en tjänst
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk kommunikationstjänst ska 
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ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls 
i enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning 
i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som 
t.ex. livräddning, tillhandahållandet av 
samhällsomfattande eller offentliga 
tjänster, främjande av social, regional eller 
geografisk sammanhållning, effektivt 
utnyttjande av radiofrekvenser och effektiv 
förvaltning av radiospektrum för att ta 
hänsyn till internationella åtaganden och 
rutiner eller främjande av kulturell och 
språklig mångfald och pluralism 
i medierna.

främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

Begränsningar för att tillhandahålla andra
elektroniska kommunikationstjänster 
inom ett specifikt band får endast tillämpas
om detta är motiverat för att säkerställa 
livräddningstjänster eller uppfylla ett mål 
av allmänt intresse i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, som 
t.ex. främjandet av kulturell och språklig 
mångfald och pluralism i medierna.

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radiobestämmelser är 
avgörande för att säkerställa enhetligheten för EU:s regler och att EU:s regler följer 
internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvensplaner. Ansvaret för att 
radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste följa 
ITU:s regler.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över behovet av begränsningarna som 
anges i punkt 3 och 4.

5. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över behovet av begränsningarna som 
anges i punkt 3 och 4. Att fastställa ett 
visst undantags omfattning och karaktär 
ligger inom medlemsstaternas 
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kompetensområde.

Motivering

Att utforma kultur- och mediepolitik omfattas av den nationella behörigheten och detta måste 
beaktas i tillräcklig omfattning.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Motivering

En obligatorisk granskning av befintliga rättigheter riskerar att införa stor osäkerhet 
i branschen och tar inte hänsyn till den kommersiella verkligheten för många operatörer.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9 c till andra 
företag, utan den nationella
tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska, om det bedöms 
som lämpligt, säkerställa att företag kan
överföra eller hyra ut sina individuella 
nyttjanderätter för radiofrekvenser i de 
band där denna möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna i enlighet med 
nationella förfaranden.

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
även tillåta företag att överlåta eller hyra 
ut individuella nyttjanderätter för 
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radiofrekvenser till andra företag.

Motivering

Handeln med nyttjanderätter för radiofrekvenser omfattas av subsidiariteten och bör därför 
hanteras i enlighet med nationella bestämmelser.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser, samt de överlåtelser 
som sker, anmäls till den behöriga 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

Motivering

Den behöriga myndigheten är inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras 
i ramdirektivet.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 c – punkt 1 – led a till d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) samordna identifieringen av band för 
vilka nyttjanderätter kan överföras eller 

a) identifiera och rekommendera band för 
vilka nyttjanderätter kan överföras eller 
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hyras ut från ett företag till ett annat, hyras ut från ett företag till ett annat,
inbegripet sådana frekvenser som av 
medlemsstaterna är avsedda för vissa 
tjänster som till följd av den tekniska 
utvecklingen fullt ut kommer att utnyttja 
den digitala utdelningen, men dock ej 
sådana frekvenser som av 
medlemsstaterna är avsedda för
etermedieanvändning,

b) samordna villkoren för sådana 
rättigheter och de villkor, förfaranden, 
gränser, begränsningar, återkallanden 
och övergångsregler som är tillämpliga på 
sådana överföringar eller uthyrningar,
c) samordna de särskilda åtgärderna för 
att säkerställa en sund konkurrens när 
individuella rättigheter överförs,
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.

b) 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 
(även i etermedierna), och med beaktande 
av behovet av att alla medborgare får en 
bättre tillgång till informationssamhället.

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 anmärkas att medlemsstaterna är behöriga att besluta om 
mediepolitiken.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – punkt 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

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9d
Konsekvenser av internationella regler 

och bestämmelser
1. För att kunna 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 följa utvecklingen 
på området för radiospektrum 
i tredjeländer och i internationella 
organisationer, inklusive ITU, som kan få 
betydelse för genomförandet av detta 
direktiv.
3. Medlemsstaterna ska informera 
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kommissionen om eventuella svårigheter 
som uppkommit, rättsligt eller i praktiken, 
av internationella avtal, tredjeländer eller 
internationella organisationer, inklusive 
ITU, i samband med genomförandet av 
detta direktiv.
4. Kommissionen ska regelbundet 
informera Europaparlamentet och rådet 
om resultaten från genomförandet av 
punkterna 1, 2 och 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 
gemensamma politiska mål 
överenskommas för att säkerställa 
samordning bland medlemsstaterna på 
gemenskapsnivå.
5. De åtgärder som vidtas enligt denna 
artikel ska inte påverka gemenskapens 
och medlemsstaternas rättigheter och 
skyldigheter enligt relevanta 
internationella avtal.”

Motivering

För att kunna säkerställa ett effektivt utnyttjande av radiospektrum är det mycket viktigt att 
operatörerna följer och kan lita på de anmälnings- och samordningsförfaranden som ingår 
i ITU:s internationellt bindande regler och bestämmelser för att se till att ett nätverk eller 
system kan samordnas och utnyttjas effektivt. Förvaltningarnas internationella rättigheter och 
skyldigheter när det gäller deras egna 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 41

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 av följande:

”1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
de nationella regleringsmyndigheterna 
kontrollerar tilldelningen av alla 
nationella nummerresurser samt 
förvaltningen av de nationella 
nummerplanerna. Medlemsstaterna 
skall säkerställa att erforderliga 
nummer och nummerserier 
tillhandahålls [...]. De nationella 
regleringsmyndigheterna skall fastställa 
objektiva, öppet redovisade och icke-
diskriminerande förfaranden för 
tilldelning av de nationella 
nummerresurserna.”

Motivering

Underlåtenhet att reformera nummersystemen skadar medborgare, konsumenter och företag i 
EU, framför allt i en miljö där nummer från vissa stora europeiska och utomeuropeiska 
länder rättsligt eller i praktiken är tillgängliga över hela världen. De nuvarande 
begränsningarna (som inte ingår i direktiven, utan som är gängse praxis på nationell nivå) 
strider dessutom mot målen för den inre marknaden. 

Ändringsförslag 42

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

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

deras tjänster.

Motivering

Underlåtenhet att reformera nummersystemen skadar medborgare, konsumenter och företag 
i EU, framför allt i en miljö där nummer från vissa stora europeiska och utomeuropeiska 
länder rättsligt eller i praktiken är tillgängliga över hela världen. De nuvarande 
begränsningarna (som inte ingår i direktiven, utan som är gängse praxis på nationell nivå) 
strider dessutom mot målen för den inre marknaden. 

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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.

Motivering

Kommissionens ändring skulle innebära att tjänsteleverantörerna 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 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.
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Ändringsförslag 44

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, samtidigt 
som man fullt ut beaktar 
proportionalitetsprincipen, där det ingår 
tillträde till byggnader, master, antenner, 
ledningar, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp.

Ändringsförslag 45

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 
inblandade företagens ansvarsområden, 
så att inga skadliga störningar uppstår
mellan användarna. Åtgärderna ska vara 
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella.

När skyldigheter införs för en operatör att 
tillhandahålla tillträde i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel får de 
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nationella tillsynsmyndigheterna, för att 
säkerställa normal nätdrift, vid behov 
besluta om tekniska och operativa 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.

Motivering

Härigenom framhålls vikten av att ta hänsyn till parternas berättigade säkerhetsintressen.

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att se till att åtgärderna enligt 
punkt 1 är proportionerliga ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna 
undersöka tillträdet till samtliga 
ledningar, inklusive dem som tillhör 
telekommunikationsoperatörer, 
energileverantörer, lokalsamhällen och 
avloppsledningar som kan inrymma 
telekommunikationsledningar inom de 
områden där tillträde begärs.

Motivering

Ett utforskande av alla möjligheter, det vill säga inte bara telekommunikationsoperatörernas 
ledningar utan också all offentlig infrastruktur (ledningar för elektricitet, gas och avlopp), 
skulle kunna bidra till att främja likartade konkurrensvillkor och möjliggöra utveckling av ny 
ytterligare infrastruktur förutsatt att mer än en aktör garanteras tillgång.
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Ändringsförslag 47

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.

Motivering

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

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13a – 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 
de nationella tillsynsmyndigheterna och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa). De 
tekniska genomförandeåtgärderna får 
inte förhindra medlemsstaterna från att 
införa ytterligare krav för att uppnå de 
mål som anges i punkterna 1 och 2.
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Motivering

Myndigheten ska inte ha behörighet i säkerhetsfrågor, som bör vara Enisa:s ansvar. 

I enskilda fall bör medlemsstaterna få använda högre standarder än de harmoniserade 
basstandarderna för att uppnå målen i punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13b – 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 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
har befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner till företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
för att tillämpa artikel 13a.

Motivering

Många nationella tillsynsmyndigheter saknar behörighet i säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna har 
befogenheter att kräva av företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten att 
de

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
har befogenheter att kräva av företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten att 
de
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Motivering

Många nationella tillsynsmyndigheter saknar behörighet i säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13b – 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 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
har alla nödvändiga befogenheter för att 
undersöka fall av bristande efterlevnad.

Motivering

Många nationella tillsynsmyndigheter saknar behörighet i säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag 52

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 artikel 17.2 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).”



PE404.782v02-00 40/53 AD\725956SV.doc

SV

Motivering

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

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av om de skyldigheter
som ska införas är proportionella bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna beakta 
att konkurrensförhållandena kan skilja
sig åt i olika geografiska områden i 
respektive medlemsstat.
Om konkurrensen i ett geografiskt 
område är stark ska den nationella 
tillsynsmyndigheten avskaffa onödiga 
skyldigheter enligt marknadens behov. 
Härvid ska den nationella 
tillsynsmyndigheten beakta behovet av att 
säkerställa konkurrens på 
infrastrukturområdet.

Motivering

Förhandsreglering bör i regel begränsas till att enbart omfatta ekonomiska flaskhalsar. Om 
det i vissa regioner råder stark konkurrens ska regleringar därför avskaffas.

Ändringsförslag 54
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen kan anta nödvändiga 
ändringar av bilaga II för att anpassa den 

5. Kommissionen kan anta nödvändiga 
ändringar av bilaga II för att anpassa den 
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till den tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen. Åtgärderna, 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 14.3. 
Kommissionen kan, i särskilt brådskande 
skäl, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 14.4. När 
kommissionen genomför bestämmelserna 
i denna punkt kan den biträdas av 
Europeiska myndigheten.

till den tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen. Åtgärderna, 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 14.3. 
Kommissionen kan, i särskilt brådskande 
skäl, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 14.4. När 
kommissionen genomför bestämmelserna 
i denna punkt kan den biträdas av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – led f

Kom missionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 1 f ska ersättas med följande: utgår
”f) att erbjuda samlokalisering eller andra 
möjligheter till gemensamt utnyttjande av 
faciliteter, som t.ex. det gemensamma 
utnyttjandet av ledningar, byggnader eller 
tillträde till byggnader, antenner eller 
master, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp,”

Motivering

Gemensamt utnyttjande av faciliteter behandlas i artikel 12 i ramdirektivet. Artikel 12.1 f är 
därmed överflödig.

Ändringsförslag 56
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1 och 3a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 13 ska ändras enligt följande:

a) Följande stycke ska läggas till i 
punkt 1:

”En nationell tillsynsmyndighet som 
begränsar tillträdet till nästa generations 
accessnät får ålägga aktörer som söker 
tillträde att bära en rimlig andel av den 
risk som den investerande operatören 
tagit. Riskdelningsavtal kan innehålla en 
förskottsavgift som täcker riskpremien för 
en viss accessvolym i vissa regioner, eller 
utformas som långsiktiga accessavtal med 
minimivolymer under givna tidsperioder.”
b) Följande stycke ska läggas till i 
punkt 3:

”För att uppmuntra till investeringar i 
nya höghastighetsnät måste 
anslutningsavgifterna, när sådana 
föreskrivs, ge operatören som 
tillhandahåller tillträdet en avkastning 
som minst motsvarar investeringens 
kapitalkostnad och den särskilda risken i 
anslutning till investeringen.”

Motivering

Det risktagande som investeringsbeslutet utgör kan beaktas vid reglering av NGN. 
Riskdelning kan ske genom att tillträde beviljas mot erläggande av en förskottsavgift, eller på 
grundval av långsiktiga accessavtal med minimivolymer. Kortsiktiga avtal utan 
minimivolymer kan utformas med en prispremie som täcker investerarens investeringsrisk 
(förutsatt att investeraren iklätt sig hela investeringsrisken). Långsiktiga accessavtal kan 
utformas på ett sätt som tar hänsyn till avskrivningstiden för investeringar på nya marknader.

Den viktigaste frågan under de kommande åren blir att tillhandahålla lämpliga 
stimulansåtgärder för investeringar i nya höghastighetsnät som stöder förnyelse i form av 
breda Internettjänster. Sådana nät har enorma möjligheter att erbjuda Europeiska unionens 
konsumenter olika fördelar. Det är därför viktigt att det inte finns några hinder för hållbara 
investeringar i utveckling av dessa nya nät, samtidigt som konkurrensen och konsumenternas 
valmöjligheter förstärks.
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Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

a) undvika en risk för skadlig störning eller 
snedvriden konkurrens, 

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”.

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk enligt 
ändringsförslagen till artikel 9 a i ramdirektivet.

Man måste säkerställa att fördelningen av spektrumet inte snedvrider konkurrensen på 
marknaden.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) säkerställa en effektiv 
spektrumanvändning.

Motivering

Spektrumpolitikens allmänna vägledande princip bör vara att eftersträva en effektiv 
spektrumanvändning.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt 
i förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, icke-
diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och 
tv-sändningar kan bevisas vara 
grundläggande för att kunna uppfylla en 
särskild skyldighet som i förväg definierats 
av medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse 
i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier och förfaranden som 
medlemsstaterna fastlagt för att ge 
leverantörer innehållstjänster för radio-
eller tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, icke-
diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och 
tv-sändningar kan bevisas vara 
grundläggande för att kunna uppfylla en 
särskild skyldighet som i förväg definierats 
av medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse 
i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”.

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk enligt 
ändringsförslagen till artikel 9 a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beslut om nyttjanderätt ska behovet av 
en tillräckligt lång avskrivningsperiod för 
investeringarna beaktas.
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Motivering

Avskrivningstiden för investeringar i många nya plattformar och tjänster kommer att vara 
mer än tio år, eller åtminstone fem år. Det är inte ovanligt med betydande förluster under de 
första verksamhetsåren. Att införa en skyldighet för de nationella tillsynsmyndigheterna att 
vart femte år göra en formell översyn av samtliga nyttjanderätter skulle därför inte vara 
någon proportionell åtgärd.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Beslut om nyttjanderätt ska fattas, 
meddelas och offentliggöras så snart som 
möjligt, för nummer som har tilldelats för 
särskilda ändamål i den nationella 
nummerplanen inom tre veckor och för 
radiofrekvenser som har tilldelats för 
elektronisk kommunikation i den 
nationella frekvensplanen inom sex veckor, 
efter det att fullständig ansökan mottagits 
av den nationella tillsynsmyndigheten. 
Denna senare tidsgräns får inte hindra 
tillämpningen av internationella avtal om 
användning av radiofrekvenser eller 
positioner i omloppsbanor.

3. Beslut om nyttjanderätt ska fattas, 
meddelas och offentliggöras så snart som 
möjligt, för nummer som har tilldelats för 
särskilda ändamål i den nationella 
nummerplanen inom tre veckor och för 
radiofrekvenser som har tilldelats för 
särskilda syften i den nationella 
frekvensplanen inom sex veckor, efter det 
att fullständig ansökan mottagits av den 
nationella tillsynsmyndigheten. Denna 
senare tidsgräns får inte hindra 
tillämpningen av internationella avtal om 
användning av radiofrekvenser eller 
positioner i omloppsbanor.

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”.

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk enligt 
ändringsförslagen till artikel 9 a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 62
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När beslut har fattats, efter samråd med 
berörda parter i enlighet med artikel 6 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), om 
att nyttjanderätter till nummer av 
exceptionellt ekonomiskt värde ska 
beviljas genom konkurrensförfaranden 
eller jämförande urvalsförfaranden får 
medlemsstaterna förlänga maximiperioden 
på tre veckor med ytterligare högst 
tre veckor.

4. När beslut har fattats, efter samråd med 
berörda parter i enlighet med artikel 6 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), om 
att nyttjanderätter till nummer av 
exceptionellt ekonomiskt värde ska 
beviljas genom konkurrensförfaranden 
eller jämförande urvalsförfaranden får 
medlemsstaterna förlänga maximiperioden 
på tre veckor med ytterligare högst 
en period på tre veckor.

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”.

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk enligt 
ändringsförslagen till artikel 9 a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får inte begränsa 
antalet nyttjanderätter som ska beviljas 
annat än när detta är nödvändigt för att 
garantera en effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med artikel 7.

5. Medlemsstaterna får inte begränsa 
antalet nyttjanderätter som ska beviljas 
annat än när detta är nödvändigt för att 
garantera en effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med artikel 7.
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till 
tidigare investeringar och graden av 
konkurrens.

Motivering

Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att tidigare investeringar beaktas. I annat fall 
skulle tidigare investeringar minska i värde, vilket skulle snedvrida marknaden allvarligt och 
inverka negativt på framtida investeringsbeslut.
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Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt 
för radiofrekvenser.

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser.

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”.

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk enligt 
ändringsförslagen till artikel 9 a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 
i det här direktivet:

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 
i det här direktivet och 
radiospektrumbeslutet:
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Motivering

Hänvisningen till radiospektrumbeslutet är avgörande för att uppnå en integrerad politisk 
strategi för och en konsekvent hantering av samordningsåtgärderna.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6 a – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 
till radiofrekvenser,

a) identifiera radiofrekvensband som 
används för alleuropeiska nätverk eller 
elektroniska kommunikationstjänster, 
vars användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 
till radiofrekvenser,

Motivering

Denna artikels tillämpningsområde lämnas alldeles för öppet och dess formuleringar strider 
mot maktdelningsprincipen. Det är viktigt att medlemsstaternas befogenheter på 
frekvensområdet inte undergrävs genom att nya centraliserade förfaranden på EU-nivå 
införs. Därför är det lämpligt att i artikeln införa en skrivning om alleuropeiska tjänster.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6 a – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) harmonisera förfaranden för beviljandet 
av allmänna tillstånd eller individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer,

c) harmonisera förfaranden för beviljandet 
av allmänna tillstånd eller individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser som 
används för alleuropeiska nätverk eller 
elektroniska kommunikationstjänster eller 
till nummer,



AD\725956SV.doc 49/53 PE404.782v02-00

SV

Motivering

Denna artikels tillämpningsområde lämnas alldeles för öppet och dess formuleringar strider 
mot maktdelningsprincipen. Det är viktigt att medlemsstaternas befogenheter på 
frekvensområdet inte undergrävs genom att nya centraliserade förfaranden på EU-nivå 
införs. Därför är det lämpligt att i artikeln införa en skrivning om alleuropeiska tjänster.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) harmonisera de angivna villkoren 
i bilaga II som rör allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

utgår

Motivering

Hur villkoren för allmänna tillstånd eller individuella nyttjanderätter ska utformas i varje 
medlemsstat bör omfattas av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa förfaranden för urvalet av 
företag som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, där det är lämpligt 
i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 6 b.

f) fastställa förfaranden för urvalet av 
företag som tillhandahåller alleuropeiska 
nätverk eller elektroniska 
kommunikationstjänster som ska beviljas 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer av de 
nationella tillsynsmyndigheterna, där det är 
lämpligt i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 6b.
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Motivering

Denna artikels tillämpningsområde lämnas alldeles för öppet och dess formuleringar strider 
mot maktdelningsprincipen. 

Ändringsförslag 70
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tekniska genomförandeåtgärder som 
anges i punkt 6a.1 f tillåter att 
Europeiska myndigheten lägger fram 
förslag på urvalet av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer, i enlighet 
med artikel 12 i förordning [..].

1. De tekniska genomförandeåtgärder som 
anges i punkt 6a.1 f tillåter att Gruppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG) lägger fram 
förslag på urvalet av företag som 
tillhandahåller alleuropeiska nätverk eller 
elektroniska kommunikationstjänster som 
ska beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer, i enlighet 
med artikel 12 i förordning [..].

I sådana fall ska det i åtgärden anges under 
vilken period som 
Europeiska myndigheten ska genomföra 
urvalet, förfarande, regler och villkor för 
urvalet samt detaljer om eventuella 
administrativa avgifter och avgifter som 
ska åläggas innehavarna av nyttjanderätter 
för radiofrekvenser och/eller nummer, för 
att säkerställa en optimal användning av 
spektrum eller nummerresurser. 
Urvalsförfarandet ska vara öppet, 
icke-diskriminerande, objektivt och med 
god insyn.

I sådana fall ska det i åtgärden anges under 
vilken period som RSPG ska genomföra 
urvalet, förfarande, regler och villkor för 
urvalet samt detaljer om eventuella 
administrativa avgifter och avgifter som 
ska åläggas innehavarna av nyttjanderätter 
för radiofrekvenser och/eller nummer, för 
att säkerställa en optimal användning av 
spektrum eller nummerresurser. 
Urvalsförfarandet ska vara öppet, 
icke-diskriminerande, objektivt och med 
god insyn.

2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet från 
Europeiska myndigheten, anta en åtgärd 
om urval av företag som ska beviljas 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer. I åtgärden 
ska det anges en tidsperiod inom vilken de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter. 
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.

2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet från 
RSPG, anta en åtgärd om urval av företag 
som tillhandahåller alleuropeiska nätverk 
eller elektroniska kommunikationstjänster 
som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer. I åtgärden ska det anges en 
tidsperiod inom vilken de nationella 
tillsynsmyndigheterna kan utfärda dessa 
nyttjanderätter. Kommissionen ska agera 
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i enlighet med förfarandet som anges 
i artikel 14a.2.

Motivering

Europeiska myndigheten bör inte ha befogenhet att bestämma över radiospektrumpolitiken, 
som fortsatt bör vara RSPG:s ansvar.

Artikel 6b stämmer inte överens med subsidiaritetsprincipen. Det är viktigt att 
medlemsstaternas befogenheter på frekvensområdet inte undergrävs genom att nya 
centraliserade förfaranden på EU-nivå införs. Därför är det lämpligt att i artikeln införa en 
skrivning om alleuropeiska tjänster.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 13
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) ska medlemsstaterna den 
31 december 2009 bringa redan befintliga 
tillstånd i överensstämmelse med 
artiklarna 5, 6, 7 och bilaga I i detta 
direktiv senast den 31 december 2010.

1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) kan medlemsstaterna den 
dag detta direktiv träder i kraft bringa 
redan befintliga allmänna tillstånd och 
nyttjanderätter i överensstämmelse med 
artiklarna 5, 6, 7 och bilaga I i detta 
direktiv senast den ....
____________
* Inom två år efter det att detta direktiv 
träder i kraft.

Motivering

Den obligatoriska granskningen av befintliga rättigheter riskerar att införa stor osäkerhet 
i branschen och tar inte hänsyn till den kommersiella verkligheten för många operatörer 
vilkas investeringar, som baseras på nyttjanderätter för radiofrekvenser, omfattar perioder på 
15 år eller längre.
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Ändringsförslag 72
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Motivering

En följd av att artikel 6a.1d utgår.
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