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Ändringsförslag 10
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen presenterade i det 
sammanhanget sina första resultat i sitt 
meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 29 juni 2006 om 
översynen av EU:s regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Utifrån dessa 
första resultat genomfördes ett offentligt 
samråd som identifierade den fortsatta 
bristen på en inre marknad för 
elektronisk kommunikation som den 
viktigaste frågan som behövde lösas. Den 
splittrade lagstiftningen och bristen på 
konsekvens mellan de olika nationella 
tillsynsmyndigheternas verksamheter 
ansågs kunna äventyra inte bara sektorns 
konkurrenskraft utan även de betydande 
fördelarna för konsumenten vid 
gränsöverskridande konkurrens.

(2) Kommissionen presenterade i det 
sammanhanget sina första resultat i sitt 
meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 29 juni 2006 om 
översynen av EU:s regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Utifrån dessa 
första resultat genomfördes ett offentligt 
samråd som visade stöd för att fortsätta 
med regelverket i nuvarande form. 
Genom det aktuella regelverket inrättas 
tekniska justeringar av tillfällig karaktär 
för att säkra en fullständig övergång till 
konkurrensrätten, eftersom regelverket är 
av tillfällig karaktär och bör upphöra 
2014 då en helt konkurrensutsatt 
marknad för telekommunikation bör vara 
verklighet. Bestämmelserna i detta 
direktiv ska gälla till 
den 31 december 2014.

Or. en

Motivering

Det aktuella regelverket har bara funnits under en mycket kort tid och har visat sig fungera 
bra. Denna översyn bör se till att göra tekniska justeringar bara för att avpassa det 
nuvarande regelverket. Därför är det klokt att ta med en tidsfristklausul som säkrar att 
regelverket ses över för att avgöra om det är nödvändigt att det fortsätter att gälla efter 2014 
då en helt konkurrensutsatt marknad borde ha blivit verklighet.
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Ändringsförslag 11
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Målet med EU:s regelverk för 
elektronisk kommunikation är att skapa 
ett hållbart ”ekosystem” för elektronisk 
kommunikation, grundat på utbud och 
efterfrågan: det förra genom verkligt 
konkurrensutsatta produkt- och 
tjänstemarknader, den senare tack vare 
en ökad utveckling av 
informationssamhället.

Or. en

Motivering

En hållbar miljö för konkurrens och investeringar inom telekommunikationssektorn beror 
både på utbudet och efterfrågan. Medan den ekonomiska regleringen normalt utgår mer från 
utbudssidan, är det nödvändigt att man inte glömmer efterfrågesidan.

Ändringsförslag 12
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Målet med EU:s regelverk för 
elektronisk kommunikation är att skapa 
ett hållbart ”ekosystem” för elektronisk 
kommunikation, grundat på utbud och 
efterfrågan: det förra genom verkligt 
konkurrenskraftiga produkt- och 
tjänstemarknader, det senare tack vare en 
ökad utveckling av 
informationssamhället.

Or. en
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Motivering

Infrastrukturbaserad konkurrens är en förutsättning för en väl fungerande 
telekommunikationsmarknad på lång sikt, och det bör tydliggöras att det är ett av de främsta 
målen för detta regelverk.

Ändringsförslag 13
Marian Zlotea

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Nästa generations nätverk har 
enorma förutsättningar att ge fördelar för 
företag och konsumenter över hela EU. 
Det är därför avgörande att man ser till 
att en brist på klara bestämmelser inte 
utgör ett hinder för hållbara investeringar 
i utvecklingen av dessa nya nätverk, 
samtidigt som man främjar konkurrens 
och valfrihet för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I sitt meddelande ”Att överbrygga 
bredbandsklyftan” av den 20 mars 2006 
erkände kommissionen att det finns en 
territoriell klyfta i EU när det gäller 
tillgång till snabba bredbandstjänster. 
Trots den allmänna ökningen av 
bredbandsanslutningar, är tillgången 
i olika regioner begränsad på grund av 
höga kostnader som beror på låg 
befolkningstäthet och stora avstånd. 
Kommersiella incitament för att investera 
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i bredbandsanslutningar i dessa områden 
visar sig ofta inte räcka. Det är dock 
positivt att teknisk innovation minskar 
utvecklingskostnaderna. För att säkra 
investeringar i ny teknik 
i underutvecklade regioner behöver 
regleringen av telekommunikation vara 
förenlig med andra vidtagna politiska 
åtgärder, till exempel i fråga om statligt 
stöd, strukturfonder eller bredare 
industripolitiska mål.

Or. en

Motivering

Regelverket bör också ta hänsyn till behovet att överbrygga regionala utvecklingsklyftor. 
Bredbandsutbyggnadens särskilda betydelse bör betonas.

Ändringsförslag 15
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Bestämmelserna om 
spektrumhantering i detta direktiv bör 
vara förenliga med verksamheten inom 
internationella och regionala 
organisationer som arbetar med 
radiospektrumhantering, såsom 
Internationella teleunionen (ITU) och 
Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT). På detta 
sätt kan man säkra en effektiv hantering 
och harmonisering av 
spektrumanvändningen inom 
gemenskapen och globalt.

Or. en
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Motivering

Spektrumhanteringen behöver för att vara effektiv anpassas till den mer allmänna 
internationella harmoniseringsagenda som eftersträvas av ITU och CEPT.

Ändringsförslag 16
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Bestämmelserna om 
spektrumhantering i föreliggande direktiv 
bör vara förenliga med verksamheten 
inom internationella och regionala 
organisationer som arbetar med 
radiospektrumhantering, till exempel 
Internationella teleunionen (ITU) och 
Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT). På detta 
sätt kan man säkra en effektiv hantering 
och harmonisering av 
spektrumanvändningen inom 
gemenskapen och globalt.

Or. fr

Motivering

Spektrumhanteringen behöver för att vara effektiv anpassas till den mer allmänna 
internationella harmoniseringsagenda som eftersträvas av ITU och CEPT.

Ändringsförslag 17
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fastän spektrumhantering fortsatt 
kommer att höra till medlemsstaternas 
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behörighet, kan bara samordning och, där 
det behövs, harmonisering på 
gemenskapsnivå säkra att 
spektrumanvändare till fullo kan dra 
nytta av den inre marknaden och att 
EU:s intressen effektivt kan försvaras 
över hela världen.

Or. en

Motivering

Spektrumhanteringen behöver för att vara effektiv anpassas till den mer allmänna 
internationella harmoniseringsagenda som eftersträvas av ITU och CEPT.

Ändringsförslag 18
Jacques Toubon

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 

(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 
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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.

snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt.

Or. fr

Motivering

Såsom erkänns i skäl 5 i ramdirektivet, får uppdelning mellan regleringen av sändningen och 
regleringen av innehållet inte hindra att man beaktar de kopplingar som finns mellan dessa 
två delar, särskilt för att värna om mediemångfald, kulturell mångfald och konsumentskydd. 
Medlemsstaterna måste behålla möjligheten att knyta beviljandet av de enskilda 
användarrättigheterna till åtaganden som gäller särskilda tjänsters innehåll.

Ändringsförslag 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör beviljas 
befogenhet att tilldela 
Europeiska myndigheten särskilda 
befogenheter inom nummerområdet för att 
främja den inre marknadens funktion och 
stödja utvecklingen av gränsöverskridande 
tjänster. Kommissionens befogenheter när 
det gäller att anta tekniska 
genomförandeåtgärder bör dessutom, vid 
behov, omfatta principen om tillämpliga 
taxor och mekanismer, för att göra det 
möjligt för EU:s medborgare, inbegripet 
resenärer och användare med 
funktionshinder, att nå vissa tjänster genom 
att använda samma igenkännbara nummer 
till liknande priser i alla medlemsstater.

(29) Kommissionen bör beviljas 
befogenhet att tilldela 
Europeiska myndigheten särskilda 
befogenheter inom nummerområdet för att 
främja den inre marknadens funktion och 
stödja utvecklingen av gränsöverskridande 
tjänster. Kommissionens befogenheter när 
det gäller att anta tekniska 
genomförandeåtgärder bör dessutom, vid 
behov, omfatta principen om tillämpliga 
taxor och mekanismer, samt inrättandet av 
ett särskilt gemensamt europeiskt nummer 
som säkrar användarvänlig tillgång till 
dessa tjänster, för att göra det möjligt för 
EU:s medborgare, inbegripet resenärer och 
användare med funktionshinder, att nå 
vissa tjänster genom att använda samma 
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igenkännbara nummer till liknande priser i 
alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 20
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I likhet med lösningen med att införa funktionell uppdelning, måste ett beslut om att tvinga 
fram tillgång till ledningar bedömas utifrån de investeringssignaler det ger till investerare 
i ett alternativt nästa generations tillträde. Nationella tillsynsmyndigheter måste i viss 
utsträckning vara försiktiga med att anta en förenklad syn på de villkor som kan förväntas 
behövas för hållbara investeringar i konkurrensen om nästa generations tillträde.
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Ändringsförslag 21
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 22
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att stärka 
medlemsstaternas befogenheter gentemot 

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

innehavare av ledningsrätter för att 
säkerställa tillträdet eller idrifttagandet av 
nya nät på ett miljöansvarigt sätt och 
oberoende av eventuella skyldigheter för 
en operatör med betydande inflytande på 
marknaden att bevilja tillträde till dess 
vederbörandes elektroniska 
kommunikationsnät. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska från fall till fall 
kunna införa möjligheten att dela 
ledningar, master, antenner, tillträde till 
byggnader och en bättre samordning av 
anläggningsarbeten. Ett förbättrat 
gemensamt utnyttjande av faciliteter kan 
förbättra konkurrensen markant och sänka 
den företagens allmänna ekonomiska och 
miljömässiga kostnader för att bygga ut 
infrastrukturen för elektronisk 
kommunikation. Delningen av ledningar 
bör utvidgas till att omfatta all offentlig 
infrastruktur (vatten, avlopp, el och gas) 
genom vilken infrastruktur för elektronisk 
kommunikation kan utvecklas, för att
skapa likartade konkurrensvillkor och 
öka möjligheten till utbyggnad av 
alternativ infrastruktur.

Or. enMotivering

Nya generationens tjänster kommer inte att använda de gamla kopparledningarna. En helt ny 
infrastruktur kommer att utvecklas, för vilken flaskhalsen är de fysiska ledningar genom vilka 
anslutningar kommer att dras. Verklig delning av ledningar – som inte bara inkluderar 
telekommunikationsoperatörernas ledningar utan också till exempel all offentlig infrastruktur 
(ledningar för el, gas och avlopp) – möjliggör att mer än en aktör får tillgång till 
infrastruktur för att tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag 23
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) När det finns ett behov av att enas om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 

(33) När det finns ett behov av att enas om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 
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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.

bör kommissionen få befogenhet att anta 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
uppnå en lämplig säkerhetsnivå för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på den inre 
marknaden där näringslivets 
självregleringsinitiativ inte har gett 
tillräcklig säkerhet på den inre 
marknaden i en eller flera medlemsstater. 
Där tekniska genomförandeåtgärder 
bedöms vara nödvändiga krävs ett system 
för kostnadsersättning på nationell nivå. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 24
Marian Zlotea

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Syftet med funktionell delning, där 
den vertikalt integrerade operatören ska 
upprätta operativt separata affärsenheter, är 
att säkerställa tillhandahållandet av fullt 
likvärdiga produkter för samtliga 
operatörer i senare led, inbegripet de 
vertikalt integrerade operatörernas egna 
divisioner nedströms. Med funktionell 
delning kan konkurrensen förbättras på 
flera relevanta marknader genom att 
betydligt minska motiven för att 
diskriminera och genom att göra det 

(43) Syftet med funktionell delning, där 
den vertikalt integrerade operatören ska 
upprätta operativt separata affärsenheter, är 
att säkerställa tillhandahållandet av fullt 
likvärdiga produkter för samtliga 
operatörer i senare led, inbegripet de 
vertikalt integrerade operatörernas egna 
divisioner nedströms. Med funktionell 
delning kan konkurrensen förbättras på 
flera relevanta marknader genom att 
betydligt minska motiven för att 
diskriminera och genom att göra det 
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enklare att verifiera och genomdriva 
efterlevnaden av icke-diskriminerande 
skyldigheter. I exceptionella fall kan det 
vara berättigat som en lösning där man 
gång på gång misslyckats med att uppnå 
en effektiv icke-diskriminering på flera av 
de berörda marknaderna och där det finns 
små eller inga utsikter till en framtida 
konkurrens inom infrastrukturen inom en 
rimlig tid sedan en eller flera lösningar 
tillgripits som tidigare ansetts lämpliga. 
Det är dock mycket viktigt att säkerställa 
att verkställandet bevarar motivationen för 
det berörda företaget att investera i sitt nät 
och att det inte medför några potentiella 
negativa effekter för konsumenterna. Före 
verkställandet krävs en samordnad analys 
av de olika relevanta marknaderna 
i anslutning till accessnätet, i enlighet med 
förfarandet för analys av marknaden 
i artikel 16 i ramdirektivet. När der utför 
sin marknadsanalys och utformar 
detaljerna för denna lösning bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna fästa 
särskild uppmärksamhet på de produkter 
som ska hanteras av de separata 
affärsenheterna och beakta i vilken 
utsträckning näten tagits i drift och de 
tekniska framstegen, som kan påverka 
ersättningsmöjligheten för fasta och 
trådlösa tjänster. För att undvika 
snedvridning i konkurrensen på den inre 
marknaden bör kommissionen i förväg 
godkänna förslag till funktionell delning.

enklare att verifiera och genomdriva 
efterlevnaden av icke-diskriminerande 
skyldigheter. I exceptionella fall kan det 
vara berättigat som en lösning där det 
skulle bidra till att uppnå en effektiv icke-
diskriminering på flera av de berörda 
marknaderna och där det finns små eller 
inga utsikter till en framtida konkurrens 
inom infrastrukturen inom en rimlig tid 
sedan en eller flera lösningar tillgripits som 
tidigare ansetts lämpliga. Det är dock 
mycket viktigt att säkerställa att 
verkställandet bevarar motivationen för det 
berörda företaget att investera i sitt nät och 
att det inte medför några potentiella 
negativa effekter för konsumenterna. Före 
verkställandet krävs en samordnad analys 
av de olika relevanta marknaderna 
i anslutning till accessnätet, i enlighet med 
förfarandet för analys av marknaden 
i artikel 16 i ramdirektivet. När der utför 
sin marknadsanalys och utformar 
detaljerna för denna lösning bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna fästa 
särskild uppmärksamhet på de produkter 
som ska hanteras av de separata 
affärsenheterna och beakta i vilken 
utsträckning näten tagits i drift och de 
tekniska framstegen, som kan påverka 
ersättningsmöjligheten för fasta och 
trådlösa tjänster. För att undvika 
snedvridning i konkurrensen på den inre 
marknaden bör kommissionen i förväg 
godkänna förslag till funktionell delning.

Or. en

Motivering

Eftersom funktionell uppdelning kan utgöra ett sätt att förenkla verksällandet för myndigheten 
och reglerade operatörer, bör det vara möjligt för tillsynsorgan att använda denna åtgärd på 
ett framåtblickande sätt och inte bara efter att det under en längre tid har funnits ett problem 
med verkställandet vilket innebär att lösningar har varit ineffektiva under en längre tid (och 
konkurrens därför inte har kunnat utvecklas). Det är viktigt att tala om ”effektiv” konkurrens 
eftersom en viss infrastrukturkonkurrens kan förekomma utan att det räcker för att 
tillhandahålla en effektiv restriktion för den dominerande operatören.
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Ändringsförslag 25
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Funktionell uppdelning är inte en 
lämplig regleringslösning för marknader 
där det finns konkurrens om 
tillhandahållandet av 
infrastrukturbaserade konsumenttjänster 
och/eller där fasta 
telekommunikationstjänster har mycket 
litet genomslag. Eftersom denna lösning 
är exceptionell, är det nödvändigt att 
bedöma dess effekter, så att man visar 
dels att vertikala begränsningar är icke-
diskriminerande, dels den ekonomiska 
effektivitet som uppnås som en 
konsekvens. Vid bedömningen av dess 
effekter måste man också överväga 
effekten av alternativa politiska strategier 
(som innebär ett mindre ingripande). 
Denna bedömning bör vidarebefordras till 
kommissionen för granskning.

Or. ro

Ändringsförslag 26
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 27
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna behöver ha kvar möjligheten att behålla eller inrätta mekanismer som 
ersätter skyldigheten att betala för nyttjanderätter med skyldigheten att uppfylla mål av 
allmänt intresse. Dessa mekanismer, som verkar för mediemångfald, är vanliga i samband 
med frekvenser för markbundna sändningar.

Ändringsförslag 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Villkoren som kan bifogas till 
tillstånden bör omfatta särskilda villkor 
som styr tillträdet för användare med 
funktionshinder och offentliga 
myndigheters behov av att kunna 
kommunicera med allmänheten före, vid 
eller efter stora katastrofer. Med tanke på 
den tekniska innovationens betydelse bör 
medlemsstater även kunna utfärda tillstånd 
för användning av spektrum för 
försöksändamål, omgärdade av särskilda 

(57) Villkoren som kan bifogas till 
tillstånden bör omfatta särskilda villkor 
som styr tillträdet för användare med 
funktionshinder och offentliga 
myndigheters och larmtjänsters behov av 
att kunna kommunicera sinsemellan och
med allmänheten före, vid eller efter stora 
katastrofer. Med tanke på den tekniska 
innovationens betydelse bör medlemsstater 
även kunna utfärda tillstånd för användning 
av spektrum för försöksändamål, 
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restriktioner och villkor som motiveras 
med hänsynen till sådana rättigheters 
experimentella natur.

omgärdade av särskilda restriktioner och 
villkor som motiveras med hänsynen till 
sådana rättigheters experimentella natur.

Or. en

Ändringsförslag 29
Cristian Silviu Buşoi

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 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 

(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 
genom ramdirektivet och 
auktorisationsdirektivet att harmonisera 
regleringen av alleuropeiska tjänster, 
såsom globala 
telekommunikationstjänster.
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förfarande bör kommissionen kunna 
tillämpa det skyndsamma förfarandet 
i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Ändringsförslag 30
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60a) Det är medlemsstaternas ansvar att 
uppmuntra samarbetsmekanismer mellan 
berörda parter för att främja väl 
fungerande Internettjänster och en hög 
grad av förtroende hos användarna. Man 
bör särskilt uppmuntra de företag som 
tillhandahåller nät och/eller elektroniska 
kommunikationstjänster och de andra 
berörda parterna att samarbeta för att 
främja lagligt innehåll och skydd av 
innehållet på Internet. Ett sådant 
samarbete kan till exempel uppnås i större 
skala och utan att det påverkar 
regelverket av utarbetande av 
uppförandekoder som förhandlats fram 
och avtalats mellan berörda parter. 
Principen med sådana koder har redan 
förutsetts i flera gemenskapsinstrument, 
såsom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”)1, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 
om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter2, som behandlar 
de immateriella rättigheternas 
upprätthållande, eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
av den 24 oktober 1995 om skydd för 
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enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter3. Ett 
sådant samarbete mellan berörda parter 
är avgörande för främjandet av innehållet 
på Internet, särskilt europeiskt kulturellt 
innehåll, och för att frigöra 
informationssamhällets potential.
1 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 EGT L 281, 23.11.1995.

Or. fr

Motivering

Detta skäl understryker nödvändigheten av att uppmuntra ett gott samarbete mellan berörda 
parter för främjandet av innehållet på Internet, och för att frigöra informationssamhällets 
potential.

Ändringsförslag 31
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar 
i terminalutrustning. Genom direktivet 
fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.

1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar 
i terminalutrustning som gäller tillgång för 
funktionshindrade slutanvändare. Genom 
direktivet fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.

Or. en
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Motivering

Det behöver förtydligas att de aspekter av terminalutrustningen som avses gäller tillgången.

Ändringsförslag 32
Emmanouil Angelakas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Tillgång till grundläggande infrastruktur såsom ledningar och master kan i ett antal fall 
utgöra den verkliga återstående flaskhalsen för telekommunikationen. Därför bör tillgång 
beviljas för att stödja tredje parters utveckling av infrastrukturen. Men i detta fall måste 
delningen av ledningar inkludera alla operatörer – offentliga och privata. Nya generationens 
tjänster kommer inte att använda de nuvarande kopparledningarna.
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Ändringsförslag 33
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Nationella konkurrensmyndigheter, 
kommissionen och nationella 
tillsynsmyndigheter ska inte införa 
sanktioner när det gäller samma fakta 
som godkänts eller förkastats av en annan 
myndighet som agerar inom sitt 
behörighetsområde där samma fakta och 
förutsättningar är inblandade.

Or. en

Motivering

Nationella konkurrensmyndigheter och kommissionen har behörighet att undersöka och 
sanktionera överträdelser av nationell eller europeisk konkurrenslagstiftning. Nationella 
tillsynsmyndigheter är behöriga att främja konkurrens när det gäller nätverksutveckling och 
tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster. Om de agerar inom ramen för sin 
respektive behörighet, kan dessa myndigheter kan komma fram till skilda beslut.

För att undvika denna potentiella konflikt kan myndigheter inte vidta sanktioner mot fakta 
som har godkänts eller förkastats av en annan myndighet, förutsatt att dessa har agerat 
i enlighet med sin behörighet och att dessa fakta har samma objekt och subjekt.

Ändringsförslag 34
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det på 
nationell nivå finns fungerande system 
enligt vilka varje användare eller företag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att det på 
nationell nivå finns fungerande system 
enligt vilka varje användare eller företag 
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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.

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 den kompetens som är 
nödvändig för att den ska kunna utföra sina 
uppgifter på effektivt sätt. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
vederbörlig hänsyn tas till ärendet i sak, att 
det finns ett effektivt förfarande för 
överklagande och att förfaranden 
i besvärsinstansen inte tar onödigt lång 
tid.

Or. en

Motivering

Effektivitet och en rimlig tidsram är nyckelaspekter i besvärsmekanismer. 
Besvärsinstansernas expertkompetens bör vara intern och inte bara något de har ”tillgång 
till”.

Ändringsförslag 35
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Förfarande för ett konsekvent inrättande 

av de föreslagna lösningarna
1. Då en nationell tillsynsmyndighet 
planerar att vidta en åtgärd för att införa, 
ändra eller dra tillbaka en skyldighet för 
en operatör i enlighet med artikel 16 och 
tillsammans med artiklarna 5, 9 och 13, 
och artikel 13 a och 13 b 
i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
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och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(om samhällsomfattande tjänster), ska 
kommissionen och nationella 
tillsynsmyndigheter från de andra 
medlemsstaterna ha en tidsfrist på en 
månad från dagen för meddelandet om 
åtgärdsförslaget för att inkomma med 
synpunkter till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga.
2. Om åtgärdsförslaget gäller inrättande, 
ändring eller tillbakadragande av en 
skyldighet förutom dem som införts 
genom artikel 13 a och 13 b 
i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), 
kan kommissionen inom samma tidsram 
meddela den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga och organet 
för europeiska tillsynsmyndigheter inom 
telekommunikation (Body of European 
Regulators in Telecommunications –
BERT) skälen till varför den bedömer att 
åtgärdsförslaget utgör ett hinder för den 
inre marknaden, eller om den allvarligt 
betvivlar dess förenlighet med 
gemenskapsrätten. I detta fall ska 
antagandet av åtgärdsförslaget 
senareläggas med två månader från 
kommissionens meddelande.
Om inget sådant meddelande föreligger, 
kan den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta åtgärdsförslaget 
med fullt beaktande av alla synpunkter 
som uttryckts av kommissionen eller av en 
annan nationell tillsynsmyndighet.
3. Under den tidsfrist på två månader som 
fastställs i punkt 2 ska kommissionen, 
BERT och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ha ett nära samarbete 
för att identifiera den mest effektiva och 
lämpliga åtgärden mot bakgrund av de
mål som uttrycks i artikel 8, med 
beaktande av marknadsoperatörers 
yttranden och behovet att säkra 
spridningen av en enhetlig 
regleringspraxis.
Under samma tidsfrist på två månader 
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kan BERT med enkel majoritet avge ett 
motiverat yttrande för att bekräfta 
åtgärdsförslagets relevans och effektivitet 
eller ange att det senare måste ändras och 
översända särskilda förslag i detta syfte. 
Detta yttrande ska offentliggöras. 
Om yttrandet från BERT anger att 
åtgärdsförslaget måste ändras, kan 
kommissionen, med fullt beaktande av 
detta yttrande, anta ett motiverat beslut 
som kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ändrar 
åtgärdsförslaget, och översända särskilda 
förslag i detta syfte.
Om yttrandet från BERT bekräftar 
åtgärdsförslagets relevans och effektivitet, 
kan den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta åtgärdsförslaget, 
med fullt beaktande av alla 
rekommendationer från kommissionen 
och BERT.
4. Om åtgärdsförslaget gäller införande, 
ändring eller upphävande av en 
skyldighet enligt artikel 13 a och 13 b 
i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), 
senareläggs antagandet av detta 
åtgärdsförslag med två månader från 
slutet av den tidsfrist som fastställs 
i artikel 7.3.
Under denna tidsfrist på två månader ska 
kommissionen, BERT och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten ha ett nära 
samarbete för att fastställa den mest 
effektiva och relevanta åtgärden med 
hänsyn till de mål som uttrycks i artikel 8, 
med beaktande av 
marknadsoperatörernas yttranden och 
behovet av att säkra spridningen av en 
enhetlig regleringspraxis.
Under samma tidsfrist på två månader 
kan BERT med enkel majoritet avge ett 
motiverat yttrande för att bekräfta 
åtgärdsförslagets relevans och effektivitet 
eller ange att det senare inte ska 
tillämpas. Detta yttrande ska 
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offentliggöras.
Först efter att kommissionen och BERT 
bekräftat åtgärdsförslagets relevans och 
effektivitet, kan den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta åtgärdsförslaget, 
med fullt beaktande av alla 
rekommendationer från kommissionen 
och BERT.
5. Inom en tidsfrist på tre månader från 
det att kommissionen i enlighet med 
punkt 3 antagit ett motiverat beslut som 
kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ändrar 
åtgärdsförslaget, ska den nationella 
tillsynsmyndigheten ändra eller dra 
tillbaka åtgärdsförslaget. Om 
åtgärdsförslaget ändras, ska den 
nationella tillsynsmyndigheten gå vidare 
med ett offentligt samråd enligt artikel 6 
och översända det ändrade 
åtgärdsförslaget till kommissionen 
i enlighet med artikel 7.

Or. fr

Motivering

Ett nytt förfarande med ”samreglering” föreslås på grundval av ett nära samarbete mellan 
kommissionen, BERT och den nationella tillsynsmyndigheten. Snarare än ett sanktionerande 
veto som kommer uppifrån, innebär detta förfarande en undersökning från jämlikars sida för 
att komma fram till en lösning. För att kommissionen ska kunna fatta ett beslut i denna 
riktning måste kommissionen och BERT (genom omröstning med enkel majoritet) enas om 
nödvändigheten att ändra ett förslag till åtgärd som föreslagits av en nationell 
tillsynsmyndighet. I motsatt fall ska den nationella tillsynsmyndigheten till fullo beakta 
iakttagelserna från kommissionen och BERT.

Ändringsförslag 36
Jacques Toubon

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

utgår

Or. fr

Motivering

Vetot mot lösningar ersätts av den mekanism som avses i artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 37
Jacques Toubon

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. fr
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Motivering

Vetot mot lösningar ersätts av den mekanism som avses i artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 38
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8. 
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
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. fr

Motivering

Vetot mot lösningar ersätts av den mekanism som avses i artikel 6a (ny).
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Ändringsförslag 39
Zuzana Roithová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8. 
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
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

Den föreslagna texten ger kommissionen behörighet att föreskriva vilka skyldigheter den 
nationella tillsynsmyndigheten ska ålägga. Detta skulle leda till en obalanserad 
ansvarsfördelning, eftersom den nationella tillsynsmyndigheten fortfarande skulle vara helt 
ansvarig för de skyldigheter som åläggs (i händelse av en rättstvist), utan att kunna besluta 
om innehållet i dessa.
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Ändringsförslag 40
Jacques Toubon

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

9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 
åtgärder som omfattas av artikel 7.3.

Or. fr

Motivering

Vetot mot lösningar ersätts av den mekanism som avses i artikel -7a (ny)

Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation,

Or. en

Motivering

Den föreslagna utvidgningen av den nationella tillsynsmyndighetens mål att främja 
konkurrens ”särskilt i samband med distribution av innehåll” bör förkastas. Marknaden för 
distribution av innehåll är redan konkurrensutsatt. Därför har marknaden för sändnings- och 
överföringstjänster redan undantagits från förteckningen över rekommenderade marknader 
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där det kan behövas förhandsreglering. Det är oklart varför denna ändring införs. Tillägget 
undergräver också målet med jämlika konkurrensvillkor, om konkurrensen inom ett område 
bedöms vara viktigare än inom ett annat.

Ändringsförslag 42
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

b) säkerställa att det inte uppstår någon 
snedvridning, med beaktande av regler om 
statligt stöd, eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

Or. en

Motivering

Den föreslagna utvidgningen av den nationella tillsynsmyndighetens mål att främja 
konkurrens ”särskilt i samband med distribution av innehåll” bör förkastas. Marknaden för 
distribution av innehåll är redan konkurrensutsatt. Därför har marknaden för sändnings- och 
överföringstjänster redan undantagits från förteckningen över rekommenderade marknader 
där det kan behövas förhandsreglering. Det är oklart varför denna ändring införs. Tillägget 
undergräver också målet med jämlika konkurrensvillkor, om konkurrensen inom ett område 
bedöms vara viktigare än inom ett annat.

Ändringsförslag 43
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att det inte uppstår någon b) säkerställa att det inte uppstår någon 
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snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll,”

snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, särskilt i samband med 
distribution av innehåll; för länder med 
mindre utvecklad fast infrastruktur och 
en låg grad av fasta tjänster och 
bredbandstjänster, bör man dock 
prioritera behovet att främja investeringar 
snarare än att stimulera konkurrensen,”

Or. ro

Ändringsförslag 44
Marian Zlotea

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) säkra samarbetet mellan företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnätverk och 
kommunikationstjänster och de sektorer 
som är intresserade av skydd och 
främjande av lagligt innehåll när det 
gäller elektroniska 
kommunikationsnätverk och 
kommunikationstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 45
Jacques Toubon

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

gb) säkra samarbetet mellan företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnätverk och 
kommunikationstjänster och de sektorer 
som är intresserade av skydd och 
främjande av lagligt innehåll när det 
gäller elektroniska 
kommunikationsnätverk och 
kommunikationstjänster,

Or. fr

Motivering

Främjandet och skyddet av lagligt innehåll när det gäller de elektroniska 
kommunikationsnäten och -tjänsterna måste ingå i uppdraget för de nationella 
tillsynsmyndigheterna för att uppmuntra konkurrens i fråga om lagligt kreativt innehåll i de 
europeiska konsumenternas intresse. Det handlar också om att uppmuntra självreglering och 
förebygga intressekonflikter genom samarbete.

Ändringsförslag 46
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) inrätta plattformar för samråd med 
företrädare för alla berörda parter, 
särskilt konsumenter och 
rättighetsinnehavare. Dessa plattformar 
ska fastställa principerna för lösning av 
tvister mellan användare, 
Internetleverantörer och producenter av 
innehåll inom ramen för nationell rätt.

Or. fr
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Motivering

Främjandet och skyddet av lagligt innehåll när det gäller de elektroniska 
kommunikationsnäten och -tjänsterna måste ingå i uppdraget för de nationella 
tillsynsmyndigheterna för att uppmuntra konkurrens i fråga om lagligt kreativt innehåll i de 
europeiska konsumenternas intresse. Det handlar också om att uppmuntra självreglering och 
förebygga intressekonflikter genom samarbete.

Ändringsförslag 47
Marian Zlotea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Effektiv hantering av radiospektrum för elektroniska kommunikationstjänster förutsätter att 
de behöriga myndigheterna tar hänsyn till konkurrensaspekter vid fördelning och tilldelning 
av radiofrekvenser och undviker all snedvridning av konkurrensen. Den föreslagna 
formuleringen är förenlig med skäl 28 i kommissionens förslag till ramdirektiv.
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Ändringsförslag 48
Marian Zlotea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) undvika snedvridning av 
konkurrensen,

Or. en

Motivering

Effektiv hantering av radiospektrum för elektroniska kommunikationstjänster förutsätter att 
de behöriga myndigheterna tar hänsyn till konkurrensaspekter vid fördelning och tilldelning 
av radiofrekvenser och undviker all snedvridning av konkurrensen. Den föreslagna 
formuleringen är förenlig med skäl 28 i kommissionens förslag till ramdirektiv.

Ändringsförslag 49
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 enlighet med deras nationella 
förteckningar över tilldelning och 
ITU:s regler om radio. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
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som ska tillhandahållas.

Or. fr

Motivering

Neutraliteten när det gäller tjänster behöver begränsa sig till de möjligheter som ges av 
ITU:s bestämmelser om radio, som bestämmer vilka tjänster som gemensamt kan utnyttja de 
olika banden.

Ändringsförslag 50
Jacques Toubon

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.

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk kommunikationstjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse, som definieras 
i den nationella lagstiftningen, 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.

Or. fr

Motivering

Tolkningen av målen av allmänt intresse i varje medlemsstat bör utgå från 
subsidiaritetsprincipen.
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Ändringsförslag 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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.

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk kommunikationstjänst 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, tillhandahållande av 
radio- och tv-sändningar 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

Det är viktigt att utformningen av kultur- och mediepolitiken stannar i händerna på 
medlemsstaterna och att rättsliga garantier och flexibilitet på nationell nivå garanteras i 
denna fråga.

Ändringsförslag 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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 tjänst tillhandahålls inom ett 

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk kommunikationstjänst



AM\722944SV.doc 37/69 PE406.047v01-00

SV

specifikt band får endast införas om den är 
motiverad för att säkerställa 
livräddningstjänster.

tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas om den är motiverad för att 
säkerställa livräddningstjänster eller för att 
säkra uppfyllandet av de allmänintressen 
som fastställts i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapsrätten, till 
exempel främjandet av kulturell och 
språklig mångfald och mediemångfald.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att utformningen av kultur- och mediepolitiken stannar i händerna på 
medlemsstaterna och att rättsliga garantier och flexibilitet på nationell nivå garanteras 
i denna fråga.

Ändringsförslag 53
Jacques Toubon

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 tjänst tillhandahålls inom ett 
specifikt band får endast införas om den är 
motiverad för att säkerställa 
livräddningstjänster.

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk kommunikationstjänst
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas om den är motiverad för att 
säkerställa livräddningstjänster.

Or. fr

Motivering

Regelverket gäller bara elektroniska kommunikationstjänster och inga andra utan åtskillnad 
(väderprognoser, vetenskapliga och militära tjänster, etc.).
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Ändringsförslag 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över behovet av begränsningarna som 
anges i punkt 3 och 4. Det ligger inom 
medlemsstaternas befogenhet att fastställa 
omfånget och utformningen av eventuella 
undantag.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att utformningen av kultur- och mediepolitiken stannar i händerna på 
medlemsstaterna och att rättsliga garantier och flexibilitet på nationell nivå garanteras 
i denna fråga.

Ändringsförslag 55
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska under en 
femårsperiod med början den
[1 januari 2010], säkerställa att innehavare 
av nyttjanderätter för radiofrekvenser som 
beviljades före det datumet kan lämna in en 
ansökan till den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten om förnyad 
bedömning av begränsningarna i deras 
nyttjanderätter i enlighet med artiklarna 9.3 
och 9.4.

1. Medlemsstaterna kan under en 
femårsperiod med början 
[införlivandedatumet], säkerställa att 
innehavare av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser som beviljades före det 
datumet under en period av minst fem år
kan lämna in en ansökan till den behöriga 
nationella tillsynsmyndigheten om förnyad 
bedömning av begränsningarna i deras 
nyttjanderätter i enlighet med artiklarna 9.3 
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och 9.4.

Or. fr

Motivering

Ingen omprövning bör vara nödvändig för de rättigheter som går ut innan den 
femåriga övergångsperiodens slut.

Ändringsförslag 56
Jacques Toubon

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. Denna artikel gäller inte de 
begränsningar som inrättats av 
medlemsstaterna för att främja kultur-
och mediepolitiska mål, till exempel 
kulturell och språklig mångfald och 
mediemångfald.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna är behöriga att bestämma räckvidden, karaktären och varaktigheten för 
restriktioner av principerna om teknisk neutralitet och tjänsteneutralitet som har som mål att 
främja kulturpolitiska och mediepolitiska mål. Omprövningsförfarandet som avses i 
artikel 9 a är inte tillämplig i sådana fall. I punkt 2 blandas två olika punkter: omprövning av 
restriktioner och översyn av nyttjanderätter i sig. Denna andra punkt täcks in av artikel 5.2 i 
auktorisationsdirektivet.
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Ändringsförslag 57
Jacques Toubon

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, inklusive tillhandahållande av 
sändningstjänster, är rätten att använda 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga 
oförändrad tills denna rätt upphör. Den 
del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål 
ska bli föremål för ett nytt
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 9.3 och9.4 i föreliggande 
direktiv och artikel 7.2 
i direktiv 2002/20/EG
(auktorisationsdirektivet).

Or. fr

Motivering

Operatörerna bör kunna fortsätta tillhandahålla sina sändningstjänster och till och med 
vidareutveckla dessa (till exempel genom hd-tv) efter övergången till digital-tv. Den del av 
digitaliseringens vinster som inte används för sändningar bör tilldelas andra områden enligt 
de nya reglerna.
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Ändringsförslag 58
Jacques Toubon

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 
på villkor att denna överföring eller 
uthyrning är förenlig med nationella 
förfaranden och att förändringen inte 
påverkar den tjänst som tillhandahålls 
inom detta radiofrekvensband.

Or. fr

Motivering

Utbytbarheten av radiofrekvenser bör inte leda till obalanser i mångfalden av tjänster eller 
till spekulation. Man kan dock inte bortse från nationella förfaranden eftersom 
spektrumhanteringen tillhör den nationella behörigheten.

Ändringsförslag 59
Jacques Toubon

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

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

-a) harmonisera reglerna för 
tillgänglighet och effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med det 
förfarande som avses i bilaga II a,
-aa) säkra samordnat och lägligt 
tillhandahållande av information om 
tilldelning, tillgänglighet och användning 
av radiofrekvenser i enlighet med det 
förfarande som avses i bilaga II a,

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, med undantag för 
radiofrekvenser som medlemsstater har 
tilldelat eller planerat att tilldela för 
sändningstjänster,

b) harmonisera villkoren för sådana 
rättigheter och de villkor, förfaranden, 
gränser, begränsningar, återkallanden 
och övergångsregler som är tillämpliga på 
sådana överföringar eller uthyrningar,

b) harmonisera villkoren för sådana 
rättigheter,

c) harmonisera de särskilda åtgärderna för 
att säkerställa en sund konkurrens när 
individuella rättigheter överförs,

c) harmonisera de särskilda åtgärderna för 
att säkerställa en sund konkurrens när 
individuella rättigheter överförs,

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

Dessa genomförandeåtgärder påverkar 
inte åtgärder som tagits på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå 
i enlighet med gemenskapsrätten, för att 
uppfylla mål av allmänt intresse, och 
särskild mål som gäller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
mediemångfald.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 

Åtgärder enligt a–c i första stycket, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
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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].

ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
RSCP.

Or. en

Motivering

Medtagandet av kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet 
i ramdirektivet måste åtföljas av man i direktivet inkluderar en klausul som motsvarar 
artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet. Mot bakgrund av medlemsstaternas behörighet inom 
kultur- och mediepolitik, bör kommissionen inte identifiera sändningsband som band för vilka 
användarrättigheter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b är överföring eller 
uthyrning av individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden, och kommissionen 
bör därför inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska stödja harmonisering 
av nummer inom gemenskapen när detta 
främjar den inre marknadens funktion eller 
utvecklingen av alleuropeiska tjänster. 
Kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

Medlemsstaterna ska stödja harmonisering 
av nummer inom gemenskapen när detta 
främjar den inre marknadens funktion eller 
utvecklingen av alleuropeiska tjänster. 
Kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader, samt inrättandet av ett 
gemensamt europeiskt särskilt nummer 
som säkrar användarvänlig tillgång till 
dessa tjänster. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
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Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 61
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

1. Om ett offentligt eller privat företag 
enligt nationell lagstiftning har rätt att 
installera faciliteter på, över eller under 
offentlig eller privat egendom, eller om det 
får utnyttja ett förfarande för att 
expropriera eller använda egendom, ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna, med 
vederbörligt beaktande av 
proportionalitetsprincipen, kunna införa 
ett gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår master, antenner, ledningar och
inspektionsbrunnar.

Or. en

Motivering

Nya generationens tjänster kommer inte alla använda de gamla kopparledningarna. En helt 
ny infrastruktur kommer att utvecklas, för vilken flaskhalsen är de fysiska ledningar genom 
vilka anslutningar kommer att utvecklas. Verklig delning av ledningar – som inte bara 
inkluderar telekommunikationsoperatörernas ledningar utan också till exempel all offentlig 
infrastruktur (ledningar för el, gas och avlopp) – gör det möjligt för mer än en aktör att ha 
tillgång till infrastruktur för att tillhandahålla sina tjänster.
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Ändringsförslag 62
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade och 
proportionella.

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella.

Or. en

Ändringsförslag 63
Bill Newton Dunn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade och 
proportionella.

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
och vidtas i enlighet med det förfarande 
som fastställs i artikel 7a.4 
i direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 64
Emmanouil Angelakas

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

3a. För att säkra att åtgärder som 
vidtagits enligt punkt 1 är proportionella, 
ska nationella tillsynsmyndigheter 
undersöka tillgången för alla ledningar, 
inklusive de ledningar som tillhör 
telekommunikationsoperatörer, 
energileverantörer och lokalsamhällen 
samt avloppsrör, som kan användas för 
dragning av 
telekommunikationsledningar i de 
områden där tillgång efterfrågas.

Or. en

Motivering

För att främja utbyggnad av infrastrukturen bör tillgången till ledningar inte vara konstlat 
begränsad till telekommunikationsoperatörers ledningar utan omfatta alla tillgängliga 
ledningar. Ju fler ledningar som finns tillgängliga, desto större är möjligheterna till hållbar 
konkurrens beroende på tredje parters nätutbyggnad.

Ändringsförslag 65
Bill Newton Dunn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät vidtar lämpliga
åtgärder för att säkerställa integriteten för 
sina nät för att kunna säkerställa 
kontinuerlig leverans av tillhandahållna 
tjänster över de aktuella näten. 
Medlemsstaterna ska se till att nationella 
tillsynsmyndigheter regelbundet rådfrågar 
företag för att säkra att lämpliga åtgärder 
har vidtagits för att garantera säkerhet 
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och integritet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Bill Newton Dunn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation.
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informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 68
Bill Newton Dunn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje år 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.

Or. en

Ändringsförslag 69
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

Kommissionen får uppmuntra spridning 
och utbyte av bästa praxis bland företag 
och behöriga nationella myndigheter och
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.
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för elektronisk kommunikation enligt 
artikel 4.3 b i förordning […./EG].

Or. en

Motivering

Kommissionen kan spela en positiv roll i samordning och främjande av utbyte av bästa 
praxis, utan att nödvändigtvis införa bindande åtgärder.

Ändringsförslag 70
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 där näringslivets 
självreglerande initiativ inte har uppnått 
tillräcklig säkerhetsnivå på den inre 
marknaden i en eller flera medlemsstater. 
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

Or. en

Ändringsförslag 71
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13b – punkt 2 – inledningen
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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 där det är 
lämpligt har befogenheter att kräva av 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten att 
de

Or. en

Ändringsförslag 72
Bill Newton Dunn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att ett 
system för kostnadsersättning görs 
tillgängligt för företag som 
tillhandahåller offentliga 
kommunikationsnätverk eller offentligt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster där 
kommissionen antar tekniska 
genomförandeåtgärder enligt 
artikel 13a.4.

Or. en

Ändringsförslag 73
Marian Zlotea

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av alleuropeiska tjänster, 
såsom globala 
telekommunikationstjänster, och nya 
tjänster.

Or. en

Motivering

Alleuropeiska telekommunikationstjänster med det aktuella föregångsexemplet globala 
telekommunikationstjänster (GTS) som erbjuds multinationella företag med kontor i flera 
europeiska länder är ett av de områden där kommissionen borde ha möjlighet att säkra en 
harmoniserad reglering inom EU.

Ändringsförslag 74
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av alleuropeiska tjänster, 
såsom globala 
telekommunikationstjänster, och nya 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Konsumentfrågor, inklusive
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning för 
slutanvändare med funktionshinder.

c) Konsumentfrågor som inte behandlas 
i direktiv 2002/22/EG, särskilt
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning för 
slutanvändare med funktionshinder.

Or. en

Motivering

Bara konsumentfrågor som inte omfattas av direktivet om samhällsomfattande tjänster bör 
regleras på grundval av denna artikel.

Ändringsförslag 76
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 

a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster. 
Bland annat omfattas följande: tillträde till 
nätelement samt tillhörande faciliteter, 
vilket kan inbegripa fast eller icke-fast 
anslutning av utrustning (detta inbegriper 
i synnerhet tillträde till accessnätet och till
faciliteter och tjänster som är nödvändiga 
för att tillhandahålla tjänster över 
accessnätet), tillträde till fysisk 
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tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

Or. en

Motivering

Förslaget kan leda till den ohållbara situationen att till exempel postorderföretag eller 
callcenter skulle kunna begära särskild tillgång till telekommunikationsnätverk. Liksom 
konsumenter omfattas företag som tillhandahåller sändningstjänster redan av principen om 
icke-diskriminering enligt artiklarna 17 och 31 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. 
Kommissionen har beslutat att ta bort marknad 18 från sin rekommendation och uppger 
uttryckligen att nationell konkurrenslagstiftning i tillräcklig utsträckning täcker 
tillgångsproblem i detta sammanhang.

Ändringsförslag 77
Marian Zlotea

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) accessnät: den fysiska krets som 
sammanbinder nätverkets
anslutningspunkt hos abonnenten till en 
distributionsram eller motsvarande i det 
fasta offentliga elektroniska 
kommunikationsnätverket, där 
anslutningen tekniskt kan upprättas.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten i samband med 
användning eller installation av 
konkurrerande system, mot bakgrund av 
marknadens utvecklingstakt och 
fördelarna för konsumenterna, med 
beaktande av den aktuella typen av 
sammanlänkning och tillgång, inklusive 
genomförbarheten för andra alternativ 
för uppströmsanslutning.

Or. en

Motivering

Infrastrukturkonkurrensen är ett grundläggande mål för detta regelverk, men denna behöver 
också bedömas utifrån konsumentfördelarna. Konkurrensen bör främjas så långt ner som 
möjlig i värdekedjan.

Ändringsförslag 79
Emmanouil Angelakas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 13 a utgår
Funktionsseparering

1. En nationell tillsynsmyndighet får, 
i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket 
i artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
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företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.
Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.
2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar
a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges 
i artiklarna 9-13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,
b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,
c) ett förslag till den åtgärd som föreslås.
3. I förslaget till åtgärd ska följande delar 
ingå:
a) en exakt beskrivning av separeringens 
typ och nivå som särskilt anger den 
självständiga affärsenhetens rättsliga 
status,
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b) identifiering av den självständiga 
affärsenhetens tillgångar och de 
produkter eller tjänster som ska levereras 
av denna enhet,
c) ledningsarrangemang för att 
säkerställa personalens oberoende i den 
självständiga affärsenheten och 
motsvarande bonusstruktur,
d) regler för att säkerställa att 
skyldigheterna efterlevs,
e) regler för att säkerställa öppna 
operativa förfaranden, i synnerhet 
gentemot andra intresserade parter,
f) ett övervakningsprogram för att 
säkerställa efterlevnad, inklusive en 
årsrapport.
4. Efter kommissionen beslut om förslag 
till åtgärd antagen i enlighet med 
artikel 8.3 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten utföra en samordnad 
analys av de olika marknaderna som är 
relaterade till accessnätet i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter 
i enlighet med artiklarna 6 och 7 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
5. Ett företag som fått införa funktionell 
separering kan omfattas av någon av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9-13 
på vilken marknad som helst där det anses 
ha ett betydande inflytande på marknaden 
i enlighet med artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller 
andra skyldigheter som godkänts av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.3.

Or. en
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Motivering

Genom detta förslag åstadkoms ytterligare en lösning trots att det inte har visats att denna 
skulle vara nödvändig. När en funktionell uppdelning väl har införts, kommer den att vara 
svårt att avveckla, kan leda till en återmonopolisering av accessnätet och därmed göra 
regleringen permanent. Uppdelningen hindrar samordnade investeringsbeslut i ett vertikalt 
integrerat företag och kommer att negativt påverka utbyggnaden av nästa generations 
accessnätverk med hög hastighet.

Ändringsförslag 80
Zuzana Roithová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 13 a utgår
Funktionsseparering

1. En nationell tillsynsmyndighet får, 
i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket 
i artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.
Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.
2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar
a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges 
i artiklarna 9-13 för att uppnå effektiv 
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konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,
b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,
c) ett förslag till den åtgärd som föreslås.
3. I förslaget till åtgärd ska följande delar 
ingå:
a) en exakt beskrivning av separeringens 
typ och nivå som särskilt anger den 
självständiga affärsenhetens rättsliga 
status,
b) identifiering av den självständiga 
affärsenhetens tillgångar och de 
produkter eller tjänster som ska levereras 
av denna enhet,
c) ledningsarrangemang för att 
säkerställa personalens oberoende i den 
självständiga affärsenheten och 
motsvarande bonusstruktur,
d) regler för att säkerställa att 
skyldigheterna efterlevs,
e) regler för att säkerställa öppna 
operativa förfaranden, i synnerhet 
gentemot andra intresserade parter,
f) ett övervakningsprogram för att 
säkerställa efterlevnad, inklusive en 
årsrapport.
4. Efter kommissionen beslut om förslag 
till åtgärd antagen i enlighet med 
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artikel 8.3 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten utföra en samordnad 
analys av de olika marknaderna som är 
relaterade till accessnätet i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter 
i enlighet med artiklarna 6 och 7 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
5. Ett företag som fått införa funktionell 
separering kan omfattas av någon av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9-13 
på vilken marknad som helst där det anses 
ha ett betydande inflytande på marknaden 
i enlighet med artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller 
andra skyldigheter som godkänts av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.3.

Or. en

Motivering

Genom detta förslag åstadkoms ytterligare en lösning trots att det inte har visats att denna 
skulle vara nödvändig. När en funktionell uppdelning väl har införts, kommer den att vara 
svårt att avveckla, kan leda till en återmonopolisering av accessnätet och därmed göra 
regleringen permanent. Uppdelningen hindrar samordnade investeringsbeslut i ett vertikalt 
integrerat företag och kommer att negativt påverka utbyggnaden av nästa generations 
accessnätverk med hög hastighet. Redan införandet av lösningen i EU:s regelverk ökar 
osäkerheten för investerande företag på marknaden.

Ändringsförslag 81
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En nationell tillsynsmyndighet får, 
i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 

1. En nationell tillsynsmyndighet får, 
i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
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och i synnerhet det andra stycket 
i artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

och i synnerhet det andra stycket 
i artikel 8.3 och som en exceptionell 
regleringsåtgärd, ålägga vertikalt 
integrerade företag en skyldighet att 
placera verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor och 
på samma villkor, bland annat vad gäller 
pris- och servicenivåer samt med hjälp av 
likadana system och förfaranden.

Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor och 
på samma villkor, bland annat vad gäller 
pris- och servicenivåer samt med hjälp av 
likadana system och förfaranden.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
inte införa funktionell uppdelning som en 
regleringslösning på marknader där 
konkurrens finns inom 
infrastrukturbaserade konsumenttjänster 
och/eller där fasta 
telekommunikationstjänster har litet 
genomslag.

Or. ro

Ändringsförslag 82
Marian Zlotea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges 
i artiklarna 9-13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges 
i artiklarna 9-13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
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att det förekommer viktiga och kvarstående 
konkurrensproblem/marknads-
misslyckanden på flera av dessa 
produktmarknader,

att det förekommer viktiga och kvarstående 
konkurrensproblem/marknads-
misslyckanden på flera av dessa 
produktmarknader och denna åtgärd 
skulle vara det mest effektiva och 
ändamålsenliga sättet att verkställa 
lösningar i syfte att ta itu med sådana 
misslyckanden,

Or. en

Motivering

Eftersom funktionell uppdelning kan vara ett sätt att förenkla verksällandet för myndigheten 
och reglerade operatörer, bör det vara möjligt för tillsynsorgan att använda denna åtgärd på 
ett framåtblickande sätt och inte bara när det under en längre tid har funnits ett misslyckande 
med verkställandet vilket innebär att lösningar har varit ineffektiva under en längre tid (och 
därför att konkurrens inte har utvecklats). Det är viktigt att hänvisa till ”effektiv” konkurrens 
eftersom en viss infrastrukturkonkurrens skulle kunna finnas utan att detta räcker för att 
tillhandahålla en effektiv restriktion för den dominerande operatören.

Ändringsförslag 83
Marian Zlotea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om infrastruktur 
och alla tänkbara effekter för 
konsumenterna som en följd av detta,

b) en analys av åtgärdens kostnad och 
dess fördelar, inklusive den förväntade 
verkan på den nationella 
tillsynsmyndigheten, på företaget och på 
dess motiv för att investera i sitt nät samt 
på andra intressenter, i synnerhet den 
förväntade inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur, investeringar och alla 
tänkbara effekter för konsumenterna som 
en följd av detta,

Or. en
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Motivering

Eftersom funktionell uppdelning kan vara ett sätt att förenkla verksällandet för myndigheten 
och reglerade operatörer, bör det vara möjligt för tillsynsorgan att använda denna åtgärd på 
ett framåtblickande sätt och inte bara när det under en längre tid har funnits ett misslyckande 
med verkställandet vilket innebär att lösningar har varit ineffektiva under en längre tid (och 
därför att konkurrens inte har utvecklats). Det är viktigt att hänvisa till ”effektiv” konkurrens 
eftersom en viss infrastrukturkonkurrens skulle kunna finnas utan att detta räcker för att 
tillhandahålla en effektiv restriktion för den dominerande operatören.

Ändringsförslag 84
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Globala telekommunikationstjänster ska 
inte vara föremål för mer än en förenklad 
behandling av anmälningar med 
specificerad registrering av verksamhet 
med elektroniska kommunikationstjänster 
som ”globala 
telekommunikationstjänster”.
Globala telekommunikationstjänster 
innebär hantering av affärsdata och 
rösttjänster för multinationella företag 
med kontor i olika länder och ofta i olika 
världsdelar. De är till sin natur 
gränsöverskridande och, inom Europa, 
alleuropeiska.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jacques Toubon

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

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

Medlemsstaterna ska underlätta
individuella nyttjanderätter inom ramen 
för det allmänna tillståndet. Medlemsstater 
kan bevilja individuella rättigheter för att

Or. fr

Motivering

Allmänna tillstånd kan utgöra en gångbar lösning på lång sikt när tekniken utvecklas. 
Beviljandet av individuella rättigheter bör dock förbli det normala förfarandet för 
spektrumtilldelning.

Ändringsförslag 86
Jacques Toubon

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

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 
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 

När individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser beviljas för tio år eller 
längre och inte får överlåtas eller hyras ut 
mellan företagen i enlighet med artikel 9 b 
i ramdirektivet ska den nationella 
tillsynsmyndigheten se till att den har 
resurser att kontrollera att kriterierna för 
att bevilja individuella nyttjanderätter 
fortsätter att gälla och respekteras under 
den tid tillståndet gäller. Om dessa 
kriterier inte längre är tillämpbara ska den 
individuella nyttjanderätten ändras till ett 
allmänt tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, förutsatt att detta 
meddelats i förväg och efter en rimlig
tidsfrist, eller så ska den få kunna överföras 
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hyras ut fritt mellan företag. eller hyras ut fritt mellan företag. När ett 
sådant beslut fattas ska behovet av att 
medge en lämplig period för avkastning 
på investerat kapital beaktas.

Or. fr

Motivering

Det finns flera nya plattformar och tjänster för vilka investeringar måste få ge utdelning 
under en period på över tio eller åtminstone fem år. Det är inte ovanligt med betydande 
förluster under verksamhetens första år eller två första år. Det skulle vara oproportionerligt 
att kräva att den nationella tillsynsmyndigheten rutinmässigt utför en formell översyn vart 
femte år för alla tillstånd för sändningsspektrum.

Ändringsförslag 87
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppfylla andra mål av allmänt intresse. b) uppfylla andra mål av allmänt intresse, 
inklusive tillhandahållande av 
sändningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 88
Jacques Toubon

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 

utgår
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radiofrekvenser eller nummer,

Or. fr

Motivering

Beviljandet av allmänna tillstånd är ett långsiktigt mål. Någon harmoniseringsåtgärd bör inte 
planeras i detta skede.

Ändringsförslag 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) harmonisera villkoren för allmänna 
tillstånd enligt bilaga I, 

Or. en

Ändringsförslag 90
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamt urvalsförfarande för 
utfärdande av rättigheter

utgår

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 [..].
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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 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter. 
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.”

Or. fr

Motivering

För beviljandet av rättigheter bör urvalet i hela EU vara föremål för specifika juridiska 
förslag och inte beror på kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 91
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led g
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – Del A – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Överensstämmelse med nationella 
åtgärder som genomför 
Europaparlamentets och 

utgår
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rådets direktiv2001/29/EG och 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv2004/48/EG.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kan, enligt direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, införa begränsningar av 
upphovsrättens tillämpning om dessa inte strider mot normalt utnyttjande av verket eller 
motsvarande föremål för rättigheten och inte på orimligt sätt skadar 
upphovsrättsinnehavarens legitima intresse.

Detta har lett till en mycket varierande tillämpning av upphovsrättsskyddet över EU vilket bör 
åtgärdas, dock inte genom ändring av auktorisationsdirektivet.

Det skulle vara effektivare att behandla detta problem inom ramen för samrådet om innehåll 
på Internet.

Ändringsförslag 92
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led g
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – Del A – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Överensstämmelse med nationella 
åtgärder som genomför 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv2001/29/EG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv2004/48/EG.”

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kan införa begränsningar av upphovsrättens tillämpning om dessa inte 
strider mot normalt utnyttjande av verket eller motsvarande föremål för rättigheten och inte 
på orimligt sätt skadar upphovsrättsinnehavarens legitima intresse. Detta har lett till en 
mycket varierande tillämpning av upphovsrättsskyddet över EU vilket bör åtgärdas, dock inte 
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genom ändring av auktorisationsdirektivet. Tillägg av denna punkt i bilagan till 
auktorisationsdirektivet skulle skapa rättsosäkerhet för företagen eftersom tolkningen av detta 
begrepp skiljer sig mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 93
Marian Zlotea

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4a (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga – Del C – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Val av den tjänst för vilken numret ska
användas, inklusive alla krav i samband 
med tillhandahållandet av denna tjänst 
och, för undvikande av tvivel, 
taxeprinciper och maxpriser som kan 
gälla särskilda nummerområden i syfte att 
säkra konsumentskyddet i enlighet med 
artikel 8.4 b i direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 94
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – led 1
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II– punkt 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 det påverkar 
mekanismer som inrättats av 
medlemsstaterna i syfte att ersätta 
skyldigheten att betala för 
nyttjanderätterna med skyldigheten att 
uppfylla särskilda mål av allmänt intresse.
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Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste ha kvar möjligheten att behålla eller inrätta mekanismer för att 
ersätta skyldigheten att betala för nyttjanderätter med skyldigheten att uppfylla särskilda mål 
av allmänt intresse. Dessa mekanismer, som är avsedda att främja mediemångfalden, är 
vanliga i samband med frekvenser för markbundna sändningar.
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