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KORTFATTAD MOTIVERING

Telekommunikationerna förändras dagligen i våra samhällen. Gamla kommunikationsformer 
ersätts successivt av nya former som skapar nya livsstilar och sociala beteenden. Denna 
utveckling är inte bara teknisk och ekonomisk utan även social och kulturell. Föredraganden 
vill i detta sammanhang lyfta fram två politiska aspekter. För det första bör tillgången till 
telekommunikationer vara allmän och demokratisk – alla bör ha rätt till tillgång till dessa 
tjänster. För det andra har de moderna telekommunikationerna ett nytt innehåll, och vi kan inte 
återvända till ”Gutenberggalaxen”. Mänsklighetens traditionella kulturella och 
utbildningsmässiga arv bör dock bevaras och spridas genom nya former av elektronisk 
kommunikation. Vårt utskott gör sitt bästa för att skapa balans mellan modern teknik och 
traditionella kulturella värden och uppmanar hela parlamentet att göra detsamma.

Kommissionen föreslår att det inrättas en ny myndighet (en europeisk myndighet för 
marknaden för elektronisk kommunikation, EECMA) som i nära samarbete med de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska övervinna de nuvarande hindren på den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation. Denna nya myndighet ska överta de uppgifter som hittills skötts av 
Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG), som inrättades av kommissionen 2004. 
Myndigheten ska utföra olika rådgivnings- och övervakningsuppgifter, bland annat uppgifter i 
samband med nät- och informationssäkerhet. Som en följd av diskussionerna i 
Europaparlamentet har det föreslagits att ett organ för europeiska tillsynsmyndigheter på 
telekommunikationsområdet (BERT) ska ersätta EECMA. BERT ska jämfört med EECMA ha 
liknande uppgifter men ska inte hantera nät- och informationssäkerhetsfrågor.

Föredraganden fokuserar dock bara på de aspekter där utskottet för kultur och utbildning är 
behörigt. Föredraganden vill undvika att överskrida utskottets behörighet. Detta är skälet till 
att utskottet håller sig utanför debatten om EECMA och BERT.

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 förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE404.794v02-00 4/7 AD\727280SV.doc

SV

(16) Myndigheten bör också bygga vidare 
på nationella och gemenskapliga 
ansträngningar och därför utföra sina 
uppgifter i samarbete med de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen, 
och vara öppen för kontakter med 
branschen, konsumentgrupper och andra 
relevanta intressenter.

(16) Myndigheten bör också bygga vidare 
på nationella och gemenskapliga 
ansträngningar och därför utföra sina 
uppgifter i samarbete med de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen, 
och vara öppen för kontakter med 
branschen, konsumentgrupper,
kulturföreningar och andra relevanta 
intressenter.

Motivering

Öppenheten bör även innebära kontakter med olika kulturföreningar eftersom de kan ge 
aktuell information om hur den kulturella mångfalden tillvaratas vid t.ex. 
auktorisationsförfarandet för alleuropeiska tjänster.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att uppnå målen i beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumspolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslutet)), kan 
kommissionen söka oberoende expertråd 
från myndigheten i fråga om användningen 
av radiofrekvenser i gemenskapen. Dessa 
råd kan omfatta särskilda tekniska 
undersökningar likaväl som en ekonomisk 
eller social konsekvensanalys i fråga om 
frekvenspolitiska åtgärder. De kan också 
handla om frågor som rör genomförandet 
av artikel 4 i beslut nr 676/2002/EG, där 
myndigheten kan tillfrågas att ge råd till 
kommissionen om de resultat som har 
uppnåtts under kommissionens mandat till 
Europeiska post- och telesammanslutningen 
(CEPT).

(21) För att uppnå målen i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen
(radiospektrumbeslutet), kan kommissionen 
söka oberoende expertråd från myndigheten 
i fråga om användningen av radiofrekvenser 
i gemenskapen. Dessa råd kan omfatta 
särskilda tekniska undersökningar likaväl 
som en ekonomisk och social 
konsekvensanalys i fråga om 
frekvenspolitiska åtgärder, där särskild 
uppmärksamhet ägnas åt konsekvenserna 
för kultur och utbildning. De kan också 
handla om frågor som rör genomförandet 
av artikel 4 i beslut nr 676/2002/EG, där 
myndigheten kan tillfrågas att ge råd till 
kommissionen om de resultat som har 
uppnåtts under kommissionens mandat till 
Europeiska post- och telesammanslutningen 
(CEPT).
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Motivering

Sociala konsekvensanalyser i samband med frekvenshanteringen bör vara särskilt inriktade 
på konsekvenserna för kultur och utbildning, vilket även understryks i kommissionens 
meddelande om konsekvensanalyser (KOM(2002)0276).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Myndigheten bör bidra till att utveckla 
bästa tillsynspraxis och konsekvens vid 
tillämpningen av reglering i sektorn för 
elektronisk kommunikation genom att 
främja informationsutbyte mellan nationella 
tillsynsmyndigheter och göra lämplig 
information tillgänglig för allmänheten på 
ett lättillgängligt sätt. Myndigheten bör ha 
möjlighet att hantera ekonomiska och 
tekniska frågor och ha tillgång till den 
senaste informationen för att kunna bemöta 
de ekonomiska och tekniska utmaningarna i 
det framväxande informationssamhället, till 
exempel inom områden som nät- och 
informationssäkerhet och utrustning för 
identifikation av radiofrekvenser.

(27) Myndigheten bör bidra till att utveckla 
bästa tillsynspraxis och konsekvens vid 
tillämpningen av reglering i sektorn för 
elektronisk kommunikation genom att 
främja informationsutbyte mellan nationella 
tillsynsmyndigheter och göra lämplig 
information tillgänglig för allmänheten på 
ett lättillgängligt och tydligt sätt. 
Myndigheten bör ha möjlighet att hantera 
ekonomiska och tekniska frågor och ha 
tillgång till den senaste informationen för 
att kunna bemöta de ekonomiska och 
tekniska utmaningarna i det framväxande 
informationssamhället, till exempel inom 
områden som nät- och informationssäkerhet 
och utrustning för identifikation av 
radiofrekvenser.

Motivering

Med tanke på det komplicerade regelverket inom sektorn för elektronisk kommunikation bör 
den information som görs tillgänglig för allmänheten vara kortfattad och tydlig, så att den 
kan förstås av personer utan särskilda bakgrundskunskaper. Informationen kan också öka EU-
medborgarnas medvetenhet om frågan.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(49a) Kommissionen bör se till att 
subsidiaritetsprincipen efterlevs när det 
vidtas åtgärder för att inrätta en europeisk 
myndighet för marknaden för 
telekommunikation.

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna befinner sig närmare problemen och är därför bättre 
skickade att bedöma vilken lösning som bör tillämpas i varje enskilt fall. Ekonomiska 
lösningar bygger dessutom ofta på ekonomiska modeller som är både bristfälliga och
föränderliga. Därför bör man uppmana de aktörer som befinner sig närmast marknaden, 
dvs. de nationella organen, att genomföra de lösningar som valts.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran ska myndigheten ge råd till 
kommissionen och utföra studier och 
översyner, i synnerhet av tekniska och 
ekonomiska aspekter när det gäller 
användning av radiofrekvenser för
elektronisk kommunikation i gemenskapen.

1. På begäran ska myndigheten ge råd till 
kommissionen och utföra studier och 
översyner, i synnerhet av tekniska och 
ekonomiska aspekter och av
konsekvenserna för utbildningen och den 
kulturella mångfalden när det gäller 
användning av radiofrekvenser för 
elektronisk kommunikation i gemenskapen.

Motivering

Sociala konsekvensanalyser i samband med frekvenshanteringen bör vara särskilt inriktade 
på konsekvenserna för kultur och utbildning, vilket även understryks i kommissionens 
meddelande om konsekvensanalyser (KOM(2002)0276).
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