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Ändringsförslag 13
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tillförlitligt och säkert utbyte av 
information över elektroniska 
kommunikationsnät blir alltmer centralt 
för hela ekonomin och samhället i 
allmänhet. Systemets komplexitet, 
tekniska fel eller mänskliga misstag, 
olyckor eller attacker kan få konsekvenser 
för funktion och tillgänglighet för den 
fysiska infrastruktur som levererar viktiga 
tjänster till EU:s medborgare, som t.ex. 
elektroniska tjänster för regeringar. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör därför 
säkerställa att integritet och säkerhet 
bevaras i de offentliga 
kommunikationsnäten.
Europeiska myndigheten bör bidra till en 
högre säkerhetsnivå för elektronisk 
kommunikation genom att bland annat 
tillhandahålla expertis och rådgivning 
och främja utbytet av bästa praxis. Både 
den europeiska myndigheten och de 
nationella tillsynsmyndigheterna bör ha de 
nödvändiga resurserna för att kunna utföra 
sina uppgifter, inklusive befogenheter att 
inhämta tillräcklig information för att 
kunna bedöma säkerhetsnivån för nät eller 
tjänster, liksom omfattande och pålitliga 
uppgifter om faktiska säkerhetsincidenter 
som betydligt påverkat funktionen för nät 
eller tjänster. Man bör beakta att en 
framgångsrik tillämpning av adekvata 
säkerhetsåtgärder inte är en engångsåtgärd 
utan en kontinuerlig process av 
tillämpning, granskning och uppdatering. 
Leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör vidta åtgärder 
för att skydda sin integritet och säkerhet i 

I nödsituationer är tillgången till 
elektroniska kommunikationstjänster 
absolut nödvändig. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör därför 
säkerställa att en miniminivå av 
nättillgänglighet upprätthålls för att 
stödja grundläggande kommunikation i 
nödsituationer. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör ha de 
nödvändiga resurserna för att kunna utföra 
sina uppgifter, inklusive befogenheter att 
inhämta tillräcklig information för att 
kunna bedöma säkerhetsnivån för nät eller 
tjänster, liksom omfattande och pålitliga 
uppgifter om faktiska säkerhetsincidenter 
som betydligt påverkat funktionen för nät 
eller tjänster. Man bör beakta att en 
framgångsrik tillämpning av adekvata 
säkerhetsåtgärder inte är en engångsåtgärd 
utan en kontinuerlig process av 
tillämpning, granskning och uppdatering. 
Leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör vidta åtgärder 
för att garantera grundläggande 
nättillgänglighet i enlighet med de 
uppskattade riskerna.
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enlighet med de uppskattade riskerna med 
hänsyn till den aktuella kunskapsnivån 
för sådana åtgärder.

Or. en

Motivering

Det är motiverat med myndighetsingripanden för att garantera tillgänglighet i fråga om 
kommunikationsnät för grundläggande kommunikation i nödsituationer, men det är snarare 
kundernas efterfrågan och marknadskonkurrensen än reglerande påbud som bör styra vilken 
säkerhetsnivå som erbjuds för att skydda vanlig kommunikation under normala förhållanden.

Ändringsförslag 14
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) När det finns ett behov av att enas om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 
bör kommissionen få befogenhet att anta 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
uppnå en lämplig säkerhetsnivå för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på den inre 
marknaden. Europeiska myndigheten 
kommer att bidra till harmoniseringen av 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder genom att ge expertråd. 
De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha 
befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner om tekniska 
genomförandeåtgärder som antagits i 
enlighet med ramdirektivet. För att kunna 
utföra sina uppgifter bör de få befogenheter 
att undersöka och införa sanktioner när 
kraven inte uppfylls.

En konkurrenskraftig marknad är 
vanligen det bästa sättet att garantera att 
en lämplig balans skapas mellan 
säkerhetsnivån och kostnaderna för att 
uppnå den, och mellan de ålägganden 
som säkerhetskraven medför och friheten 
att utveckla nyskapande tjänster.  Ibland 
är det nödvändigt att komma överens om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 
för att skydda mot utbredda 
katastrofartade fel, för att skydda mot att 
en inverkan på ett nät får följdeffekter på 
ett annat nät och för att garantera 
tillgängligheten i fråga om 
grundläggande tjänster i nödsituationer. I 
enlighet med principerna om behov och 
proportionalitet bör de nationella 
tillsynsmyndigheternas befogenheter vara 
strikt begränsade till dem som behövs för 
att uppnå de målen. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör ha befogenheter 
att utfärda bindande instruktioner om 
tekniska genomförandeåtgärder som 
antagits i enlighet med ramdirektivet. För 
att kunna utföra sina uppgifter bör de få 
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befogenheter att undersöka och införa 
sanktioner när kraven inte uppfylls.

Or. en

Motivering

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Ändringsförslag 15
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningen av telefonnät och 
telefonitjänster har historiskt sett 
karakteriserats av en hög nivå av 
internationellt samarbete avsett att 
garantera harmonisering av tekniska 
standarder och främja interoperabilitet. 
Internet har uppnått interoperabilitet 
genom öppna globala standarder för 
sändning mellan näten, samtidigt som 
utvecklingen av tjänster som använder 
Internet har varit beroende av friheten att 
skapa nya tekniska standarder och 
protokoll utan regleringsingripanden. 
Denna frihet har möjliggjort innovation 
utan motstycke när det gäller att skapa 
tjänster för informationssamhället och 
andra icke-kommersiella tjänster, och har 
gett upphov till enorma ekonomiska och 
sociala vinster för Europas folk.  Varje 
tradition avseende utveckling och 
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samordning av tekniska standarder har 
varit samhället till gagn på respektive 
område. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör erkänna 
betydelsen av nyskapande och mångfald i 
Internetprotokoll och Internettjänster, 
och betydelsen av att avstå från reglering 
för att uppnå målen.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör inte använda sina befogenheter för att främja 
harmonisering inom elekroniska kommunikationsnät på ett sätt som skulle begränsa 
utvecklingen av innovationer på Internet.

Ändringsförslag 16
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyddet av säkerheten i elektronisk 
kommunikation på Internet är ett delat 
ansvar, med skyldigheter avpassade efter 
respektive parts roll för hårdvaru- och 
mjukvaruleverantörer, leverantörer av 
elektroniska nät och av elektroniska 
kommunikationstjänster, leverantörer av 
informationssamhällets tjänster och 
andra tjänsteleverantörer som använder 
Internet. Dessa skyldigheter har 
tillkommit genom kundernas 
förväntningar och marknadsefterfrågan, 
nationella bestämmelser, det här 
direktivet, direktivet om personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för
elektronisk kommunikation, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
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elektronisk handel, på den inre 
marknaden ("Direktiv om elektronisk 
handel"), Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter, och genom andra 
bestämmelser. Det här direktivet ger inte 
tillsynsmyndigheterna befogenheter att 
reglera vare sig informationssamhällets 
tjänster eller liknande tjänster som 
tillhandahålls utan ersättning. I enlighet 
med proportionalitetsprincipen bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna inte 
använda befogenheter de tilldelas genom 
det här direktivet för att införa 
skyldigheter för leverantörer av 
elekroniska kommunikationsnät avseende 
säkerhetsaspekter som inte omfattas av 
leverantörernas respektive roll. 
________________________________
EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat 
genom förordning (EG) nr 1882/2003 
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ger inga tydliga belägg för att regleringsingripanden behövs. För 
säkerhetsområdet är det särskilt viktigt att alla regleringsingripanden har stöd av en tydlig 
konsekvensanalys, vilket helt saknas i detta fall. I stället förväntas nu de nationella 
tillsynsmyndigheterna, som endast har kompetens och kapacitet att reglera nätoperatörer, 
reglera en marknad som till största delen består av industrier som de inte utövar någon 
kontroll över (mjukvaruleverantörer, hårdvaruleverantörer, leverantörer av online-tjänster 
etc).
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Ändringsförslag 17
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Behovet av att uppmuntra både 
investeringar och konkurrens bör 
erkännas, så att konsumenternas val 
skyddas och inte åsidosätts.

Or. en

Motivering

Direktiven bör göra det klart att konkurrensen inte får offras till förmån för investeringar -
till exempel genom uppehåll i regleringen.

Ändringsförslag 18
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led 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 
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.”

Or. en
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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 Internationella teleunionens (ITU) 
Genève-plan GE-06) en fråga av största vikt. De nationella rättssystemen måste ha spelrum 
att trygga spektrumets gemensamma utnyttjande.

Ändringsförslag 19
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – point 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 
undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt, öppet redovisat och 
anpassat till tidsaspekterna. 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 
undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

Or. en

Motivering

Om nationella tillsynsmyndigheter inte iakttar en rimlig handläggningstid, exempelvis för 
marknadsgranskningar, kan detta få konkurrens- och innovationshämmande effekter på 
marknaden.
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Ändringsförslag 20
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 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 ska fastställa tidsfrister 
för bedömningen av sådana 
överklaganden.

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.”

Or. en

Motivering

För närvarande kan överklagandeförfaranden pågå i flera år, och efter denna tid kan det 
vara för sent för att ta itu med det ursprungliga problemet.
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Den föreslagna texten innebär att man kan vidta provisoriska åtgärder av andra anledningar. 
Det är inte önskvärt.

Ändringsförslag 21
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
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 ska fastställa tidsfrister 
för bedömningen av sådana 
överklaganden, och se till att 
rättsförfarandena inte fördröjs i onödan.

Or. en

Motivering

Överklagandeförfaranden kan ofta vara långdragna och hindra en snabb och effektiv 
regleringslösning. 
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Ändringsförslag 22
Piia-Noora Kauppi

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.
Informationen skall på begäran lämnas 
utan dröjsmål och inom utsatt tid, och 
innehålla all efterfrågad information. 
Omfattningen av den efterfrågade 
informationen skall stå i proportion till vad 
myndigheten behöver för att fullgöra sitt 
uppdrag. Den information som den 
nationella tillsynsmyndigheten begär ska 
stå i proportion till genomförandet av 
uppgiften. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska redovisa de skäl 
som motiverar dess begäran om uppgifter.

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. Informationen skall på 
begäran lämnas utan dröjsmål och inom 
utsatt tid, och innehålla all efterfrågad 
information. Omfattningen av den 
efterfrågade informationen skall stå i 
proportion till vad myndigheten behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften. 
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
redovisa de skäl som motiverar dess 
begäran om uppgifter.

Or. en

Motivering

Den föreslagna textbiten om information om framtida utvecklingar i nät och tjänster kan bli 
problematisk eftersom den sortens information sannolikt skulle innehålla insider-information. 
Tröskeln för detta krav skulle vara mycket hög. I detta fall är det inte klart vilket syftet och 
mervärdet skulle vara av att man krävde att operatörerna skulle lämna information till 
myndigheterna.
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Ändringsförslag 23
Sharon Bowles

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.
Informationen skall på begäran lämnas 
utan dröjsmål och inom utsatt tid, och 
innehålla all efterfrågad information. 
Omfattningen av den efterfrågade 
informationen skall stå i proportion till vad 
myndigheten behöver för att fullgöra sitt 
uppdrag. Den information som den 
nationella tillsynsmyndigheten begär ska 
stå i proportion till genomförandet av 
uppgiften. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska redovisa de skäl 
som motiverar dess begäran om uppgifter.

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. Informationen skall på 
begäran lämnas utan dröjsmål och inom 
utsatt tid, och innehålla all efterfrågad 
information. Omfattningen av den 
efterfrågade informationen skall stå i 
proportion till vad myndigheten behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften. 
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
redovisa de skäl som motiverar dess 
begäran om uppgifter. Företagen ska 
också lämna information om alla 
potentiella begränsningar av 
grossisttjänster som gjorts tillgängliga för 
konkurrenter. Bestämmelser om 
kommersiell sekretess enligt 
gemenskapens eller den nationella 
lagstiftningen måste följas.

Or. en

Motivering

Framtida nät eller tjänsteutveckling är ofta strikt sekretessbelagda uppgifter, och att tvinga 
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företag att avslöja information om utvecklingen kan äventyra innovationen. Viss 
förhandsinformation om möjlig inverkan på grossistnivå är dock önskvärd. Det måste 
klargöras att handelssekretessen bör efterlevas.

Ändringsförslag 24
Sharon Bowles

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. Under tvåmånadersperioden som avses i 
punkt 4 får kommissionen avseende 
villkoren i punkt 4 a och b 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.

Avseende punkt 4 c ska kommissionen, 
den nationella tillsynsmyndigheten och 
Europeiska myndigheten förhandla för att 
försöka nå ett avtal.  Om ingen ömsesidigt 
överenskommen lösning kan nås, får 
kommissionen utfärda ett beslut under 
förutsättning att det har stöd av en enkel 
majoritet i Europeiska myndigheten.

Or. en

Motivering

Vetot mot åtgärder är en ny befogenhet och en uppifrån påkommen lösning utan stöd av 
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sakkunskapen på fältet. Det bör tas bort. Det som är önskvärt är en framförhandlad lösning.  
För enhetlighetens skull bör det dock vara möjligt för kommissionen att tillsammans med 
Europeiska myndigheten lägga veto genom ett gemensamt beslut. Enkel majoritet av rösterna 
i myndigheten är då tillräcklig.

Ändringsförslag 25
Sharon Bowles

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 
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.

utgår

Or. en

Motivering

Vetot mot åtgärder är en uppifrån påkommen lösning utan stöd av sakkunskapen på fältet. 
Det bör tas bort.

Ändringsförslag 26
Sharon Bowles

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

Or. en

Motivering

Vetot mot åtgärder är en uppifrån påkommen lösning utan stöd av sakkunskapen på fältet. 
Det bör tas bort.

Ändringsförslag 27
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 

9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 



AM\722312SV.doc 17/36 PE405.963v01-00

SV

åtgärder som omfattas av villkoren a och b 
i artikel 7.3.

åtgärder som omfattas av artikel 7.3.

Or. en

Ändringsförslag 28
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
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 och kunna distribuera 
lagenligt innehåll och använda lagenliga 
applikationer och/eller tjänster efter eget 
val”, såsom avtalats mellan leverantören 
och beställaren. Ingenting i den 
principen, eller det faktum att den 
principen omnämns eller inte omnämns i 
något avtal, ska få till följd att 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2001/29/EG av den 
22 maj 2001 om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället 
åsidosätts1.
_______________________________

EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.

Or. en

Ändringsförslag 29
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ea (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4 ga:
”ga) förvissa sig om att företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät samarbetar med 
berörda sektorer för att skydda och främja 
lagenligt innehåll i de elektroniska 
kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna.”

Or. fr

Motivering

Samarbetet mellan de operatörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster 
tycks grundläggande för att bekämpa de ständigt ökande kränkningarna av upphovsrätten på 
näten. Det skulle vara lämpligt att ge den myndighet som kommer att vara behörig på EU-
nivå i uppdrag att ta hand om samordningen i denna fråga.

Ändringsförslag 30
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – led 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) säkerställa effektiv användning av 
radiofrekvenser, däribland ett maximalt 
gemensamt utnyttjande av radiofrekvenser 
där så är möjligt, eller 

Or. en

Motivering

Spektrumdelning bör tillämpas där det är tekniskt genomförbart och effektivt med hänsyn 
tagen till de olika kraven.
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Ändringsförslag 31
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a). Följande led ska införas:
da) ta hänsyn till den internationella och 
regionala spektrumhanteringen och följa 
internationellt överenskomna 
frekvensplaner, eller

Or. en

Motivering

Europa måste respektera internationella frekvensplaner (t.ex. ITU:s Genève- plan GE-06) för 
att undvika onödig inblandning och ineffektivt spektrumslöseri vid gränserna.

Ändringsförslag 32
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b). Följande led ska införas:
db) säkerställa en effektiv 
spektrumanvändning.

Or. en

Motivering

Europa måste respektera internationella frekvensplaner (t.ex. ITU:s Genève-plan GE-06) för 
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att undvika onödig inblandning och ineffektivt spektrumslöseri vid gränserna.

Ändringsförslag 33
Sharon Bowles

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

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 elektronisk 
kommunikation i enlighet med deras 
nationella frekvensallokeringstabeller och 
ITU:s radioföreskrifter. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som ska tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör följa ITU:s radioföreskrifter som fastställer vilka tjänster som kan 
samexistera i de olika banden.

Ändringsförslag 34
Sharon Bowles

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

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, så som 
detta definieras i nationell lagstiftning,
i enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. människors liv och säkerhet, 
främjande av social, regional eller 
geografisk sammanhållning, undvikande av 
ineffektivt utnyttjande av radiofrekvenser, 
främjande av konsumentens val i fråga 
om alternativa och nya tjänster, teknik 
och plattformar eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna, så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Val mellan nya tjänster och plattformar är ett nyckelkrav för unionsmedborgarna och det bör 
man ta tillbörlig hänsyn till. Medlemsstaterna bör bestämma kriterierna för mål av allmänt 
intresse.

Ändringsförslag 35
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 c – led 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. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4. 
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Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 36
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – led 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. 
Genomförandeåtgärderna kan omfatta 
särskilda skyldigheter för Europeiska 
radiokommunikationskontoret (ERO) vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

Or. en

Motivering

Nummeravgifterna bör fortsätta att vara medlemsstaternas ansvar. När det gäller nummer 
bör Europeiska myndigheten inte ha behörighet, utan ansvaret bör ligga hos Europeiska 
radiokommunikationskontoret (ERO).
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Ändringsförslag 37
Katalin Lévai

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Skyldigheten för företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten att skydda säkerheten i sina nät eller tjänster måste 
gå längre än att förhindra eller minimiera inverkan av säkerhetsincidenters påverkan på 
användare och sammanlänkade nät. I företagens skyldighet måste även ingå att de så långt de 
förmår ska förhindra eller minimera, vilket innebär att de ska ta hänsyn till den senaste 
tekniken, att oönskat, skadligt och/eller olagligt innehåll sprids över deras nät.

Ändringsförslag 38
Sharon Bowles

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

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

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

Den nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Den nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

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

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

Or. en

Motivering

De nationella telekommunikationsmyndigheterna har oftast inte ansvar för säkerhetsfrågor. 
Europeiska myndigheten bör inte ha behörighet i säkerhetsfrågor utan det ansvaret bör ligga 
hos Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). En rapport var tredje 
månad skulle vara en alltför tung byråkratisk börda. 

Ändringsförslag 39
Piia-Noora Kauppi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 

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

om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Or. en

Motivering

Att stärka nät- och informationssäkerheten är ett av de områden där det behövs fler åtgärder 
på gemenskapsnivå och där ändringsförslagen säkerligen kan innebära vinster. Den enda 
problematiska frågan gäller den rapportskyldighet som föreslås för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Att lämna rapport var tredje månad skulle vara alltför tungrott och 
byråkratiskt. Därför föreslås en rapport varje år i stället för var tredje månad.

Ändringsförslag 40
Piia-Noora Kauppi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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. 

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

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

Or. en

Motivering

Tekniska genomförandeåtgärder bör endast införas när industriledda självreglerande initiativ 
inte lett till en tillräckligt hög säkerhetsnivå på den inre marknaden.

Ändringsförslag 41
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska myndigheten bör inte ha behörighet i säkerhetsfrågor utan det ansvaret bör ligga 
hos Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). 
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Ändringsförslag 42
Sharon Bowles

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

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 13 a.

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

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

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

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

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

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.

4. Dessa bestämmelser ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 3 i detta direktiv.”

4. Dessa bestämmelser ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 3 i detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Många nationella tillsynsmyndigheter har ingen behörighet i säkerhetsfrågor.
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Ändringsförslag 43
Piia-Noora Kauppi

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

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 
nationella tillsynsmyndigheterna, när så är 
lämpligt, har befogenheter att kräva av 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten att 
de tillhandahåller den information som 
behövs för att kunna bedöma säkerheten i 
deras tjänster och nät, inbegripet 
dokumenterade säkerhetsprinciper.

a) tillhandahåller den information som 
behövs för att kunna bedöma säkerheten i 
deras tjänster och nät, inbegripet 
dokumenterade säkerhetsprinciper, och
b) uppmana ett kvalificerat oberoende 
organ att utföra en säkerhetsgranskning 
och informera den nationella 
tillsynsmyndigheten om resultaten.

Or. en

Motivering

Den föreslagna förstärkningen av de nationella myndigheternas befogenheter kan bli en 
alltför tung byråkratisk börda, som skulle kunna bromsa upp utvecklingen av ny teknik. För 
de allmänna kommunikationsnäten eller de elektroniska kommunikationstjänsterna för 
allmänheten borde de nationella tillsynsmyndigheterna använda sina befogenheter endast när 
det är nödvändigt.  
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Ändringsförslag 44
Piia-Noora Kauppi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 45
Piia-Noora Kauppi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 46
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 
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.”

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

Or. en

Ändringsförslag 47
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska följande led införas:
”ba) för att ingå avtal om delning av 
tillträde till radionätet som ska täcka 
avlägset belägna eller icke lönsamma 
områden för att erbjuda och ge tillträde 
till ett mångsidigt utbud av tjänster inom 
varje medlemsstats territorium till förmån 
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för konsumenterna och miljön.”

Or. en

Motivering

Många nationella tillsynsmyndigheter har ingen behörighet i säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag 48
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar

2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den meddela
kommissionen. Meddelandet ska innefatta

Or. en

Ändringsförslag 49
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Följande definition ska också gälla: ”2. Följande definitioner ska också gälla:
allmänt tillstånd: en rättslig ram som 
upprättats av en medlemsstat för att 
säkerställa rättigheter för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster och genom vilken 
det fastställs sektorsspecifika skyldigheter 
som kan gälla för alla eller vissa typer av 

allmänt tillstånd: en rättslig ram som 
upprättats av en medlemsstat för att 
säkerställa rättigheter för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster och genom vilken 
det fastställs sektorsspecifika skyldigheter 
som kan gälla för alla eller vissa typer av 
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elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i enlighet med det 
här direktivet.”

elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i enlighet med det 
här direktivet,
globala telekommunikationstjänster: 
hanterade företagsuppgifter och 
rösttjänster för multinationella företag 
med verksamhet i olika länder och ofta på 
olika kontinenter; sådana tjänster är 
gränsöverskridande till sin natur och 
utgör alleuropeiska tjänster inom 
Europa.”

Or. en

Ändringsförslag 50
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”3a. Nya globala 
telekommunikationstjänster ska vara 
föremål endast för ett förenklat 
anmälningsförfarande med särskild 
registrering av elektronisk 
kommunikationstjänsteverksamhet som 
’globala telekommunikationstjänster’.”

Or. en

Ändringsförslag 51
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led (a)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

a) undvika allvarlig risk för skadlig 
störning eller snedvridning av 
konkurrensen, eller

Or. en

Ändringsförslag 52
Sharon Bowles

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 spektrummyndigheterna
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.”

Or. en

Motivering

Många nationella tillsynsmyndigheter har ingen behörighet i säkerhetsfrågor.
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Ändringsförslag 53
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 6 b

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 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 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.”

Or. en



AM\722312SV.doc 35/36 PE405.963v01-00

SV

Motivering

Europeiska myndigheten ska inte ha ansvaret för spektrumpolitik utan detta bör ligga kvar 
hos gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG). 

Ändringsförslag 54
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b utgår
Gemensamt urvalsförfarande för 
utfärdande av rättigheter
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 [..].
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.
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 
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nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter. 
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.”

Or. en

Motivering

. 
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