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KORTFATTAD MOTIVERING

Med direktivet om audiovisuella medietjänster sände EU ut en kraftig signal för att garantera 
optimala konkurrensvillkor och rättssäkerhet för informationsteknik, mediebransch och 
medietjänster i Europa, liksom respekt för kulturell och språklig mångfald. Den nuvarande 
översynen av ”telekommunikationspaketet” måste betraktas och verkställas i samma anda och 
med samma politiska avsikter. Det gäller att nå fram till bästa möjliga avvägning mellan 
behoven hos alla nuvarande och framtida användare av elektroniska kommunikationsnät, 
deras legitima affärsintressen, synpunkterna hos den allmännyttiga politiken samt 
konsumenternas rättigheter och intressen.

Radiofrekvenser bör ses som en begränsad allmän resurs med ett betydande värde för 
allmänheten och marknaden, men de är också en ofrånkomlig förutsättning för att vissa mål 
inom den allmännyttiga politiken ska kunna nås. Spektrum bör därför inte bara hanteras 
effektivt, utan också med vederbörlig hänsyn tagen till det allmänna bästa ur ekonomisk, 
samhällelig och kulturell synvinkel. Därför måste också principen om tjänsteneutralitet och 
dess inverkan på överföringen av enskilda rättigheter att använda radiofrekvenserna åläggas 
vissa begränsningar. Medlemsstaternas roll vid sådant beslutsfattande inom den allmännyttiga 
politiken bör i det sammanhanget respekteras.

Det går inte att underskatta vikten av att leverantörerna av elektroniska 
kommunikationstjänster och framför allt leverantörerna av audiovisuella medietjänster 
skyddas mot skadliga störningar. Detta ställer krav på smärre ändringar i texten för att 
gemenskapens spektrumförordning ska ställas in i sitt rätta sammanhang mot bakgrund av 
övriga internationellt bindande beslut och rättsakter, som inte kan åsidosättas.

Slutligen läggs det fram ett förslag avsett att understryka de nationella tillsynsmyndigheternas 
oumbärliga roll för att skydda och främja det lagenliga innehållet i elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I direktiv 2007/65/EG, det så kallade 
direktivet om audiovisuella medietjänster, 
gjordes en översyn för att garantera 
optimala konkurrensvillkor och 
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rättssäkerhet för informationsteknik, 
mediebransch och medietjänster i Europa, 
liksom respekt för kulturell och språklig 
mångfald i en rättvis och väl avvägd 
rättslig ram för elektroniska 
kommunikationsnät och tjänster, som är
en väsentlig stöttepelare för hela den 
audiovisuella sektorn i Europa.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Kommissionen bör vid sitt 
beslutsfattande vid tillämpningen av detta 
direktiv ta hänsyn till nationella 
tillsynsmyndigheter, berörda parter inom 
näringslivet och leverantörer av 
audiovisuella tjänster med hjälp av 
effektivt samråd för att slå vakt om insyn 
och rimlighet i åtgärderna. Kommissionen 
bör utfärda ingående samrådshandlingar 
med förklaring av de olika 
tillvägagångssätt som är under 
behandling och de berörda parterna bör 
ges skälig svarstid. Efter behandling av 
svaren bör kommissionen i ett uttalande 
efter samrådet motivera det beslut som 
behandlingen utmynnat i, åtföljt av en 
redogörelse för hur de svarandes 
synpunkter tagits i beaktande.

Motivering

Synpunkterna från nationella tillsynsmyndigheter, berörda parter inom näringslivet och 
leverantörer av audiovisuella tjänster måste ofrånkomligen beaktas vid beslutsfattandet på 
gemenskapsnivå och besluten måste medge insyn och stå i rimlig proportion till det resultat 
man avser att uppnå med dem.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Radiofrekvenser bör ses som en 
begränsad allmän resurs med ett betydande 
värde för allmänheten och marknaden. Det 
ligger därför i det allmännas intresse att
spektrum hanteras så effektivt som möjligt 
ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv och att hinder för dess effektiva 
användning gradvis försvinner.

(16) Radiofrekvenser är medlemsstaternas 
egendom. De bör ses som en begränsad 
allmän resurs med ett betydande värde för 
allmänheten och ekonomiskt sett och de 
utgör en ofrånkomlig förutsättning för att 
vissa mål inom den allmännyttiga 
politiken ska kunna nås. Spektrum bör 
därför hanteras effektivt och med 
vederbörlig hänsyn tagen till det allmänna 
bästa ur ett ekonomiskt, socialt, kulturellt
och miljömässigt perspektiv och hinder för 
dess effektiva användning bör gradvis 
elimineras.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiofrekvenser bör förvaltas så att 
skadliga störningar undviks. Detta 
grundläggande koncept om skadlig 
störning bör därför definieras ordentligt för 
att säkerställa att regleringsingripanden 
begränsas till den omfattning som krävs för 
att förhindra denna typ av störning. 

(17) Radiofrekvenser bör förvaltas så att 
skadliga störningar undviks. Detta 
grundläggande koncept om skadlig 
störning bör därför definieras ordentligt
med hänsynstagande till gällande, 
internationellt överenskomna 
frekvensplaner, för att säkerställa att 
regleringsingripanden begränsas till den 
omfattning som krävs för att förhindra 
denna typ av störning. 

Motivering

Problemet med störningar är en av huvudorsakerna till att det finns nationella och 
internationella frekvensplaner. Eftersom frekvenserna sträcker sig bortom EU:s gränser 
måste internationellt bindande överenskommelser till undvikande av störningar respekteras.

Ändringsförslag 5
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för ett frekvensband (nedan kallad 
”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör 
bli ett undantag och bör tydligt motiveras 
och bli föremål för regelbundna 
granskningar.

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för frekvensband som är tillgängliga för 
elektroniska kommunikationstjänster i 
nationella frekvensallokeringstabeller och 
i Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser, (nedan kallad 
”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör 
gälla när mål av allmänt intresse står på 
spel.

Motivering

Behövs för att konsekvens i juridiskt hänseende ska råda med den definition på 
tjänsteneutralitet som föreslagits i artikel 9.4 första stycket i ramdirektivet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Undantag till principen om 
teknikneutralitet bör begränsas och 
motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
där det är absolut nödvändigt att uppfylla 
ett undantag till principen om 
tjänsteneutralitet.

(21) Begränsningar av principen om 
teknikneutralitet bör vara ändamålsenliga
och motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
för att uppfylla ett mål av allmänt intresse 
som överensstämmer med 
gemenskapslagstiftningen.
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Motivering

Garanterar konsekvensen med texten i direktivet, där det i fråga om teknikneutraliteten talas 
om ”begränsningar” och inte om ”undantag”. Begränsningarna bör inte gälla bara för 
undantag till principen om teknikneutralitet utan också uppfylla mål av allmänt intresse.

Ändringsförslag 7

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 fritt kunna 
välja vilka tjänster de vill erbjuda över 
spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Rätten att använda 
spektrum kan å andra sidan uttryckligen 
förbehållas tillhandahållandet av en 
särskild tjänst eller användningen av en 
särskild form av teknik 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 ingår
även att främja kulturpolitiska och 
mediepolitiska mål såsom 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.

Ändringsförslag 8
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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 eventuell tilldelning av 
radiofrekvenser för att trygga främjandet 
av sådana kultur- och mediapolitiska mål 
som kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen, internationellt 
överenskomna 
radiofrekvensallokeringstabeller och 
gemenskapslagstiftningens allmänna 
principer.

Motivering

Behövs för att konsekvens i juridiskt hänseende ska råda med lydelsen i det ändringsförslag 
som hänför sig till artikel 9.4 i ramdirektivet. Detta ändringsförslag kompletterar 
ändringsförslag 6 från föredraganden.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom fördelningen av spektrum 
till särskilda tekniker eller tjänster är ett 
undantag till principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet samt begränsar 
valfriheten i den tillhandahållna tjänsten 
eller den teknik som används, bör varje 
förslag till sådan fördelning präglas av 
god insyn och underkastas ett offentligt 
samråd.

utgår

Motivering

Konsekvens i juridiskt hänseende med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 6.1.

Ändringsförslag 10
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) När det, för att tillämpa 
gemenskapens politik inom området 
elektronisk kommunikation och 
spektrumpolitik, är nödvändigt att vidta 
harmoniseringsåtgärder som omfattar 
mer än tekniska tillämpningsåtgärder, bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Införandet av kraven på tjänste- och 
teknikneutralitet vid tilldelnings- och 
fördelningsbeslut, tillsammans med de 
ökade möjligheterna att överföra rättigheter 
mellan företag, bör öka friheten och 
möjligheterna att leverera elektronisk 
kommunikation och audiovisuella 
medietjänster till allmänheten och därmed 
även göra det enklare att nå mål av allmänt 
intresse. Därför kan vissa skyldigheter av 
allmänt intresse som införts för 
sändningsföretag vid distribution av 
audiovisuella medietjänster uppfyllas i allt 
högre grad utan att man behöver bevilja 
individuella nyttjanderätter för 
spektrumanvändning. Användningen av
särskilda kriterier vid fördelning av 
spektrum till sändningsföretag kan endast 
berättigas i de fall där det är ytterst viktigt 
att uppfylla ett särskilt mål av allmänt 
intresse som fastställts i den nationella 
lagstiftningen. Förfaranden i samband med 
fullföljandet av mål av allmänt intresse bör 
under alla omständigheter vara objektiva, 
proportionella, icke-diskriminerande och 

(49) Införandet av kraven på tjänste- och 
teknikneutralitet vid tilldelnings- och 
fördelningsbeslut, tillsammans med de 
ökade möjligheterna att överföra rättigheter 
mellan företag, bör öka friheten och 
möjligheterna att leverera elektronisk 
kommunikation och audiovisuella 
medietjänster till allmänheten och därmed 
även göra det enklare att nå mål av allmänt 
intresse. Dock kan vissa skyldigheter av 
allmänt intresse som införts för 
sändningsföretag vid distribution av 
audiovisuella medietjänster kräva att det 
används särskilda kriterier vid fördelning 
av spektrum till sändningsföretag, i de fall 
där det förefaller ytterst viktigt att uppfylla 
ett specifikt mål av allmänt intresse som 
fastställts i den nationella lagstiftningen. 
Förfaranden i samband med fullföljandet 
av mål av allmänt intresse bör under alla 
omständigheter vara objektiva, 
proportionella, icke-diskriminerande och 
med god insyn.
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med god insyn.

Motivering

Skäl 49 är inte konsekvent med skäl 23 eller med artikel 5.2 i auktorisationsdirektivet. 
Behovet av hänsynstagande till kultur- och mediepolitiska mål som fastställts i nationell 
lagstiftning måste ovillkorligen erkännas. Den ursprungliga lydelsen är också mera restriktiv 
än artikel 5.2 i auktorisationsdirektivet vad beträffar beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till sändningsföretag.

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. 

(50) Alla beslut om att undanta
spektrumanvändare helt eller delvis från 
skyldigheten att betala de normala avgifter 
och taxor som fastställts för användningen 
av spektrum måste vara objektiva och 
medge insyn och bygga på skyldigheter av 
allmänt intresse fastställda i nationell lag. 

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna ha kvar eller införa system där skyldigheten att betala 
användningsavgifter ersätts av en skyldighet att uppfylla specifika mål av allmänt intresse. 
Man brukar ofta ha sådana system för frekvenser för landbaserad sändning, då dessa 
uppfyller mål som tjänar mångfalden i medierna.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av ramdirektivet, 
tillträdesdirektivet och 
auktorisationsdirektivet bör antas i enlighet 
med rådets beslut 1999/468/EG av den 

(59) Åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av ramdirektivet, 
tillträdesdirektivet och 
auktorisationsdirektivet bör antas i enlighet 
med rådets beslut 1999/468/EG av den 
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28 juni 1999 om de förfaranden som ska 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter. 

28 juni 1999 om de förfaranden som ska 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter. Dessa 
genomförandeåtgärder får inte inkräkta 
på kultur- och mediepolitiska mål som 
fastställts av medlemsstaterna i enlighet 
med dessa direktiv.

Motivering

Den föreslagna garantin är väsentlig med tanke på att kommissionen fått så vittgående 
genomförandebefogenheter, framför allt i artiklarna 9c och 19 i ramdirektivet, artikel 6 i  
tillträdesdirektivet och artikel 6a i auktorisationsdirektivet.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en harmonisering 
inom spektrum- och nummerområdet 
liksom när det gäller frågor som rör 
säkerheten för nät och tjänster, identifiera 
transnationella marknader samt genomföra 
standarder och en harmoniserad 
tillämpning av bestämmelserna i 
regelverket. Kommissionen bör även få 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för att uppdatera 
bilagorna I och II i tillträdesdirektivet på 
grund av marknadens utveckling och den 
tekniska utvecklingen och att anta 
genomförandeåtgärder för att 
harmonisera reglerna, förfarandena och 
villkoren för auktorisationen av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och avser 
att vara ett komplement till dessa direktiv 
genom tillägget av nya icke väsentliga 
delar ska de antas i enlighet med det 

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en harmonisering 
inom nummerområdet liksom när det gäller 
frågor som rör säkerheten för nät och 
tjänster, identifiera transnationella 
marknader samt genomföra standarder och 
en harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i regelverket. Eftersom 
dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att vara ett komplement till dessa 
direktiv genom tillägget av nya icke 
väsentliga delar ska de antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. Med 
hänsyn till att tillämpningen av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll
inom de sedvanliga tidsfristerna i vissa 
särskilda fall kan förhindra att 
genomförandeåtgärder antas i tid bör
Europaparlamentet, rådet och
kommissionen agera snabbt för att sådana 
åtgärder ska antas så snart som möjligt.
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föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. När det, 
på grund av tvingande och brådskande 
skäl inte är möjligt att iaktta de normala
tidsfristerna för detta förfarande bör 
kommissionen kunna tillämpa det 
skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG.

Motivering

Behövs för att garantera konsekvens i juridiskt hänseende med den föreslagna ändringen med 
en ny artikel 8a till ramdirektivet samt de ändringar som föreslagits enligt artikel 6a i 
direktivet om auktorisation. Harmoniseringsåtgärder, som innebär att nya viktiga förslag 
läggs till lagstiftningen, bör omfattas av ett lagstiftningsförslag. Kommittéförfarandet får 
omfatta endast på icke-väsentliga delar. Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör i 
särskilt brådskande fall agera snabbt för att de åtgärder som omfattas av 
kommittéförfarandet ska kunnas antas så snart som möjligt.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60a) Verksamhet som omfattas av detta 
direktiv bör bedrivas med hänsyn tagen 
till det arbete som utförs av 
internationella och regionala 
organisationer för spektrumhantering, 
såsom Internationella 
telekommunikationsunionen (ITU) och 
Europeiska konferensen för post- och 
telekommunikationsförvaltningar 
(CEPT), av omsorg om en effektiv 
hantering och harmoniserad användning 
av radiospektrum runtom i gemenskapen. 
Medlemsstaterna och kommissionen bör 
vid tillämpningen av detta direktiv 
erkänna innehållet i de internationella 
avtal som medlemsstaterna ingått med 
stöd av ITU:s radioföreskrifter. 

Motivering

Europa är inte någon ö. Det går inte att bortse från ITU:s betydelse för att fastställa 
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internationellt bindande regler för en effektiv användning av spektrum och en användning av 
omloppsbanor utgående från effektivitet, rationalitet och kostnadseffektivitet. Det måste 
uttryckligen beaktas att ITU:s regler är bindande (för EU:s medlemsstater och för stater som 
inte är medlemmar av EU men medlemmar av ITU) samt att direktivet är förenligt med dessa 
regler.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Med tanke på hur allvarligt problemet med störningar är för sändningsföretag och för 
tvåvägskommunikation (sändning och mottagning) måste de digitala sändningstjänsterna 
skyddas mot skadlig störning, enligt vad som kommits överens om i internationella 
frekvensplaner och framför allt i ITU:s Genèveplan (GE-06). Definitionen av begreppet 
skadlig störning bör ändras därefter.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 

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

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

Motivering

Av omsorg om en effektiv spektrumhantering föreslås ett väl avvägt hänsynstagande både till 
spektrums värde för allmänheten och till dess ekonomiska värde. Om en del av spektrum 
tilldelas uppfyllandet av mål av allmänt intresse är detta således varken en begränsning av 
eller ett undantag från den föreslagna principen om tjänsteneutralitet utan en komplettering 
av denna princip. Därför finns det inget som talar för att det skulle föreskrivas några 
ytterligare samrådsförfaranden. 

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5.1 a, 5.2, 
5.3 och 5.4 och artiklarna 9-13 i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster), 

Motivering

Åtgärderna enligt punkt 5.1 b i direktiv 2002/19/EG (direktivet om tillträde) syftar till att 
bevara mediemångfalden och den kulturella mångfalden i digitala
televisionssändningstjänster och faller således helt klart under medlemsstaternas behörighet.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) tillämpa principen om att slutanvändare 
ska ha tillgång till och kunna distribuera
lagenligt innehåll och använda lagenliga 
applikationer och/eller tjänster efter eget 
val.”

”g) tillämpa principen om att slutanvändare 
ska ha tillgång till lagenligt innehåll och 
använda lagenliga applikationer och/eller 
tjänster efter eget val.”

Motivering

Det skapar förvirring att det talas om att distribuera, eftersom det kunde tolkas som om den 
här bestämmelsen i direktivet gav användarna en ny rättighet att offentligen föra ut lagenligt 
innehåll, en rättighet som enligt upphovslagen inte tillkommer någon annan än innehavaren 
till upphovsrätten eller en tredje part som fått rättshavarens bemyndigande till detta.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) förvissa sig om att företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster samarbetar med 
de sektorer som arbetar för att skydda och 
främja lagenligt innehåll i de elektroniska 
kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna.

Ändringsförslag 21

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

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

Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen. De 
ska se till att spektrumpolitiken är 
konsekvent med annan nationell politik 
eller gemenskapspolitik, såsom 
mediepolitiken.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvägagångssätten inom politiken 
samordnas samt, vid behov, att 
harmoniserade villkor råder för den 
tillgång på och den effektiva användning 
av spektrum som behövs för att upprätta 
en inre marknad och för att denna ska 
fungera väl och detta ska ske i enlighet 
med de hänsyn av ekonomisk, politisk, 
kulturell, hälsorelaterad och social natur 
som är förenade med användningen av 
radiospektrum.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om fördelning av, tillgång till 
och användning av radiofrekvenser i 
gemenskapen ges på ett samordnat sätt 
och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer 
där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4. 
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken. En 



AD\727274SV.doc 17/37 PE404.775v02-00

SV

högnivårepresentant från varje nationell 
tillsynsmyndighet i varje medlemsstat med 
ansvar för radiospektrumpolitiken 
och/eller tillsyn över medier ska ingå i 
kommittén för radiospektrumpolitik. 
Kommissionen ska ingå som en medlem 
utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med kvalificerad majoritet anta yttranden.  
Varje medlemsstat ska ha en röst och 
kommissionen ska inte rösta.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
utvecklingen av gemenskapens 
radiospektrumpolitik och därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik. 
8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som avses i punkt 7 och 
därvid i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.”

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 1
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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, med hänsyn tagen 
till att radiofrekvenser är en allmän 
nyttighet av stort socialt, kulturellt och 
ekonomiskt värde, 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.

Motivering

Radiofrekvenserna är utan tvivel en begränsad resurs. Både dess ekonomiska värde och dess 
värde ur allmännyttig synvinkel bör behandlas i enlighet därmed och på ett väl avvägt sätt så 
att spektrum hanteras effektivt.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) följa en restriktion i enlighet med 
punkt 4 nedan.

d) följa uppfyllandet av ett mål av allmänt 
intresse i enlighet med punkt 4 nedan.

Motivering

Behövs av omsorg om konsekvensen med ordvalet i de föreslagna ändringarna av artikel 9.4.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1
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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 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 tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i nationella 
frekvensallokeringstabeller och i 
Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande åtgärder för de typer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
ska tillhandahållas.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9– punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst
ska 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, 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, 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 

De åtgärder som kräver att en elektronisk 
kommunikationstjänst ska tillhandahållas 
inom ett specifikt band ska vara 
motiverade för att säkerställa att ett mål av 
allmänt intresse, vilket definierats i 
nationell lagstiftning,  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, som t.ex. 
livräddning, främjande av social, regional 
eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
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pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 

radiofrekvenser, eller främjande av 
undervisnings-, kultur- och 
mediepolitiska mål såsom kulturell och 
språklig mångfald och pluralism i medierna 
så som detta definieras i nationell 
lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen. 

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk kommunikationstjänst 
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas där detta är motiverat av ett 
behov att skydda livräddningstjänster.

En åtgärd som förbjuder att någon annan 
elektronisk kommunikationstjänst 
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas där detta är motiverat av ett 
behov att skydda livräddningstjänster eller 
undvika skadliga störningar.

Ändringsförslag 27

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 de mål av allmänt 
intresse, som anges i punkt 3 och 4.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

  5a. Medlemsstaterna ska ha behörighet 
att fastställa omfattning, art och längd för 
åtgärder avsedda att främja 
kulturpolitiska och mediepolitiska mål 
såsom kulturell och språklig mångfald 
och mediepluralism i enlighet med den 
nationella lagstiftningen.

Motivering

Ändringsförslag nr 16 från Guardans: ordet ”begränsningar” byts ut mot ”åtgärder”, för att 
garantera konsekvensen med ordvalet i de föreslagna ändringarna av artikel 9.4 i 
ramdirektivet.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, kan en ansökan om förnyad 
bedömning endast göras för den del av 
radiofrekvenserna som är nödvändiga för 
att uppfylla målet i fråga. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål efter 
tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 ska 
bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, däribland tillhandahållande av 
sändningstjänster, ska rätten att använda 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet vara 
oförändrad tills den förfaller. Den del av 
radiofrekvenserna som då kan bli onödig 
för uppfyllandet av ett sådant mål ska bli 
föremål för ett nytt tilldelningsförfarande i 
överensstämmelse med artiklarna 9.3 
och 9.4 i det här direktivet och artikel 7.2 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

Ändringsförslag 30
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 1 – stycke 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 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, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden 
och inte medför en förändring av den 
tjänst som erbjuds över det 
radiofrekvensbandet.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel, vidta 
lämpliga genomförandeåtgärder för att 

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel och 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a, vidta lämpliga tekniska
genomförandeåtgärder för att 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) harmonisera reglerna för 
tillgänglighet till och effektiv användning 
av radiofrekvenser i enlighet med 
artikel 9,

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  -aa) se till att det finns samordnad och 
aktuell information om fördelning, 
tillgång och användning vad gäller 
radiofrekvenser,

Motivering

För att uppnå konsekvens och enhetlighet är det viktigt att samla alla 
harmoniseringsåtgärder som gäller spektrumhantering, så att de inte förekommer i två olika 
lagstiftningar (ramdirektivet och radiospektrumbeslutet).

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) harmonisera identifieringen av band för a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
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vilka nyttjanderätter kan överföras eller 
hyras ut från ett företag till ett annat,

kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 9.1, dock ej 
sådana frekvenser som av 
medlemsstaterna är avsedda för 
etermedieanvändning,

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen får vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
leden a–c i denna punkt, bistås av 
Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC).

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 ca (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 ca 

Förhållandet mellan detta direktiv och 
internationella överenskommelser och 

organisationer

1. Kommissionen skall övervaka den 
utveckling av radiospektrum i tredje land 
och i internationella organisationer, 
bland dem ITU, som kan komma att 
påverka genomförandet av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om eventuella svårigheter 
som de jure eller de facto skapats av 
gällande internationella avtal eller avtal 
med tredjeländer eller internationella 
organisationer, bland dem ITU, i 
samband med genomförandet av detta 
direktiv.

3. Kommissionen skall regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet avge 
rapport om vad som uppnåtts genom 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 och, 
när så är lämpligt, föreslå åtgärder i syfte 
att genomföra principerna och uppnå 
målen i artikel 1. Vid behov skall man 
anta gemensamma ståndpunkter för att 
sörja för samordning mellan 
medlemsstaterna.

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

Motivering

Europa är inte någon ö. Det måste uttryckligen beaktas att ITU:s regler är bindande (för 
EU:s medlemsstater och för stater som inte är medlemmar av EU men medlemmar av ITU) 
samt att direktivet är förenligt med dessa regler. Det är en ofrånkomlig förutsättning för 
effektiv spektrumanvändning att operatörerna rättar sig efter och kan lita på de förfaranden 
för anmälan och samordning som gäller, enligt ITU:s internationellt bindande regler och 
förfaranden, för att garantera att ett nät eller system kan samordnas och tas i bruk med 
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framgång.

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa förfaranden ska inte tillämpas på 
punkt 1 b i denna artikel.

Motivering

Åtgärderna enligt punkt 5.1 b i direktiv 2002/19/EG (direktivet om tillträde) syftar till att 
bevara mediemångfalden och den kulturella mångfalden i digitala
televisionssändningstjänster och faller således helt klart under medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 41
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som 
en förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta 
villkoren för användning av
radiofrekvenser till det allmänna 
tillståndet, såvida det inte är berättigat att
bevilja individuella rättigheter för att

1. Medlemsstaterna ska underlätta 
utnyttjandet av radiofrekvenser inom 
ramen för det allmänna tillståndet. 
Medlemsstaterna får bevilja individuella 
rättigheter för att

Motivering

Även om allmänna tillstånd kan vara ett lönsamt alternativ på sikt i och med att tekniken för 
undvikande av problem med störningar utvecklas, bör beviljandet av individuella licenser 
fortsättningsvis vara det normala förfarandet för tilldelning av spektrum.    

Ändringsförslag 42

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 risken för skadlig störning, eller

Motivering

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

Ändringsförslag 43

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 antagit 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 öppet, 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).

Motivering

Förslaget motsvarar det direktiv som gäller i dag och som visat sig fungera bra och vara 
effektivt.

Ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
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artikel 9 b i ramdirektivet ska, vart 
femte år och första gången fem år efter 
dess utfärdande, granskas mot bakgrund av 
kriterierna i punkt 1. Om kriterierna för att 
bevilja individuella nyttjanderätter inte 
längre är tillämpbara ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 
tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, med en tidsfrist på högst 
fem år från det att granskningen avslutats 
eller så ska den få kunna överföras eller 
hyras ut fritt mellan företag.

artikel 9 b i ramdirektivet ska, vart 
tionde år och första gången tio år efter 
dess utfärdande, granskas mot bakgrund av 
kriterierna i punkt 1. Om kriterierna för att 
bevilja individuella nyttjanderätter inte 
längre är tillämpbara ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 
tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, med en tidsfrist på högst 
tio år från det att granskningen avslutats 
eller så ska den få kunna överföras eller 
hyras ut fritt mellan företag. Då sådana 
beslut fattas ska det tas vederbörlig 
hänsyn till att det måste beviljas en rimlig 
tid för amorteringen av en investering.

Motivering

Investeringarna i många plattformar och tjänster kommer att kräva en amorteringstid på mer 
än tio år eller, vid nollränta, fem år. Det är inte ovanligt med kännbara förluster under de 
första åren av drift. Det vore orimligt att införa ett strikt krav på att de nationella 
tillsynsmyndigheterna formellt skulle se över alla tillstånd för sändningsverksamhet med fem 
års mellanrum.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 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, utan att det 
påverkar artikel 5.1 och 5.2 i det här 
direktivet och artiklarna 8 och 9 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet): 

Ändringsförslag 46

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



AD\727274SV.doc 31/37 PE404.775v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd,

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering
Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.  

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 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
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Motivering
Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) sörja för ändringar eller återkallanden 
av tillstånd eller nyttjanderätter och 
förfarandena rörande punkt d,

utgår

Motivering
Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.  

Ändringsförslag 50

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

utgår

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.  
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som anges i punkterna a-d och
punkt f 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 14a.3. Kommissionen kan i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.

Åtgärderna som anges i första stycket och 
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 14a.3. 

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 52

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

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 [..]. 

utgår

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 
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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.

Motivering

Urvalsförfaranden för beviljande av rättigheter inom hela gemenskapen bör vara föremål för 
specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet. 

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.”

utgår

Motivering

Urvalsförfaranden för beviljande av rättigheter inom hela gemenskapen bör vara föremål för 
specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet. 

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 11
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 14a – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 a.1, 5 a.2, 5 a.4 och 5 a.6 samt 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.”

utgår

Motivering

Den typ av kommittéförfarandeåtgärder som antagits i enlighet med auktorisationsdirektivet 
motiverar inte tillämpningen av det skyndsamma förfarandet.  

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 15 
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15) En ny bilaga II, vars text återges i 
bilagan till det här direktivet, ska läggas 
till.

utgår

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Metoden för att bestämma 
användaravgifter för nyttjanderätter till 
radiofrekvenser.

d) Metoden för att bestämma 
användaravgifter för nyttjanderätter till 
radiofrekvenser, utan att detta påverkar
systemet i de medlemsstater där 
skyldigheten att betala användaravgifter 
ersatts med en skyldighet att uppfylla mål 
av allmänt intresse .
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Motivering

Medlemsstaterna måste kunna ha kvar eller införa system där skyldigheten att betala 
användningsavgifter ersätts av en skyldighet att uppfylla specifika mål av allmänt intresse. 
Man brukar ofta ha sådana system för frekvenser för landbaserad sändning, då dessa 
uppfyller mål som tjänar mångfalden i medierna.
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Referensnummer KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Ansvarigt utskott ITRE
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