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Ändringsförslag 86
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är väsentligt att reglerade 
förhandsskyldigheter endast införs där 
konkurrensen inte är effektiv, dvs. på 
marknader där det finns ett eller flera 
företag med betydande inflytande på 
marknaden, och där åtgärder i nationell 
konkurrenslagstiftning och 
gemenskapskonkurrenslagstiftning inte 
räcker för att lösa problemet. 
Kommissionen måste därför ta fram 
riktlinjer på gemenskapsnivå i enlighet 
med principerna i 
konkurrenslagstiftningen vilka nationella 
tillsynsmyndigheter ska följa när de 
bedömer dels huruvida konkurrensen är 
effektiv på en viss marknad, dels huruvida 
ett företag har ett betydande inflytande på 
marknaden. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör analysera 
huruvida en viss produkt- eller 
tjänstemarknad påverkar hela eller en del 
av en berörd medlemsstats territorium 
eller angränsande delar av 
medlemsstaters territorium betraktade 
som helhet. För att garantera en korrekt 
geografisk marknadsdefinition, vilket bör 
garantera att regleringen grundar sig på 
de verkliga marknadsförhållanden, bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna 
analysera huruvida geografiska 
marknader ska definieras där 
konkurrensvillkor, och särskilt 
infrastrukturkonkurrens, inte är 
tillräckligt homogena inom det nationella 
territoriet. En analys av den effektiva 
konkurrensen bör inbegripa en analys av 
huruvida man kan få konkurrens på 
marknaden i framtiden, och alltså 
huruvida bristen på konkurrens är 
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bestående. Dessa riktlinjer bör också 
omfatta frågan om nya, framväxande 
marknader, där det marknadsledande 
företaget faktiskt kan ha betydande 
marknadsandel men inte bör åläggas 
olämpliga skyldigheter. I detta avseende 
är det nödvändigt att differentiera 
regleringsmetoden mellan tidigare och 
nya nätverk, och undvika onödiga 
regleringsskyldigheter för företag som 
tillhandahåller nya accessnät och tjänster, 
vars efterfrågan är föremål för en hög 
osäkerhet och kräver att avsevärda 
investeringar ska tillhandahållas.
Kommissionen bör se över riktlinjerna 
regelbundet för att säkerställa att de alltid 
är aktuella på en snabbt föränderlig 
marknad. De nationella 
tillsynsmyndigheterna kommer att behöva 
samarbeta med varandra i de fall då den 
aktuella marknaden befinns vara 
gränsöverskridande.

Or. en

Motivering

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Ändringsförslag 87
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är väsentligt att reglerade 
förhandsskyldigheter endast införs där 
konkurrensen inte är effektiv, dvs. på 
marknader där det finns ett eller flera 
företag med betydande inflytande på 
marknaden, och där åtgärder i nationell 
konkurrenslagstiftning och 
gemenskapskonkurrenslagstiftning inte 
räcker för att lösa problemet. 
Kommissionen måste därför ta fram 
riktlinjer på gemenskapsnivå i enlighet 
med principerna i 
konkurrenslagstiftningen vilka nationella 
tillsynsmyndigheter ska följa när de 
bedömer dels huruvida konkurrensen är 
effektiv på en viss marknad, dels huruvida 
ett företag har ett betydande inflytande på 
marknaden. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör analysera 
huruvida en viss produkt- eller 
tjänstemarknad påverkar hela eller en del 
av en berörd medlemsstats territorium
eller angränsande delar av 
medlemsstaters territorium betraktade 
som helhet. För att garantera en korrekt 
geografisk marknadsdefinition, vilket bör 
garantera att regleringen grundar sig på 
de verkliga marknadsförhållanden, bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna 
analysera huruvida geografiska 
marknader ska definieras där 
konkurrensvillkor, och särskilt 
infrastrukturkonkurrens, inte är 
tillräckligt homogena inom det nationella 
territoriet. En analys av den effektiva 
konkurrensen bör inbegripa en analys av 
huruvida man kan få konkurrens på 
marknaden i framtiden, och alltså 
huruvida bristen på konkurrens är 
bestående. Dessa riktlinjer bör också 
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omfatta frågan om nya, framväxande 
marknader, där det marknadsledande 
företaget faktiskt kan ha betydande 
marknadsandel men inte bör åläggas 
olämpliga skyldigheter. I detta avseende 
är det nödvändigt att differentiera 
regleringsmetoden mellan tidigare och 
nya nätverk, och undvika onödiga 
regleringsskyldigheter för företag som 
tillhandahåller nya accessnät och tjänster, 
vars efterfrågan är föremål för en hög 
osäkerhet och kräver att avsevärda 
investeringar ska tillhandahållas.
Kommissionen bör se över riktlinjerna 
regelbundet för att säkerställa att de alltid 
är aktuella på en snabbt föränderlig 
marknad. De nationella 
tillsynsmyndigheterna kommer att behöva 
samarbeta med varandra i de fall då den 
aktuella marknaden befinns vara 
gränsöverskridande.

Or. en

Motivering

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Ändringsförslag 88
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den i förordningen fastställda 
sektorsspecifika förhandsregleringen 
syftar till att underlätta övergången från 
tidigare monopolmarknader till 
konkurrensutsatta marknader för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. 
Förhandsregleringen ska upphöra så 
snart som det råder konkurrens på 
marknaderna och enbart gemenskapens 
och medlemsstaternas 
konkurrenslagstiftning ska tillämpas. I 
takt med en ökad konkurrenskraft på de 
europeiska marknaderna för elektronisk 
kommunikation minskar de eventuella 
fördelarna med sektorspecifik 
förhandsreglering av priser och tillträde 
avsevärt med tiden. Konkurrenskraften på 
marknaderna för elektronisk 
kommunikation har under senare år varit 
dynamisk och kommer sannolikt att 
ytterligare tillta under de närmaste åren. 
För att en snabb övergång till tillämpning 
av enbart gemenskapens och 
medlemsstaternas konkurrenslagstiftning 
ska kunna garanteras bör 
bestämmelserna om sektorsspecifik 
förhandsregleringen i denna förordning 
upphöra att gälla vid ett fastställt datum 
såvida kommissionen inte kan påvisa att 
det finns anledning att fortsätta att 
tillämpa förhandsreglering efter detta 
datum.

Or. de

Motivering

Förhandregleringen var ursprungligen tänkt som en övergångslösning. I förordningen nämns 
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dock inte uttryckligen att den sektorsspecifika regleringen successivt bör avvecklas till förmån 
för den allmänna konkurrenslagstiftningen. Det måste fastställas en rättsligt bindande 
avvecklingsmekanism som är inriktad på avreglering och en övergång till allmän 
konkurrenslagstiftning. Detta skulle bäst kunna ske med hjälp av en översynsklausul som även 
möjliggör en förlängd reglering om så anses nödvändigt.

Ändringsförslag 89
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den sektorsspecifika 
förhandsregleringen av marknaden enligt 
detta regelverk underlättar övergången 
från tidigare monopol till en 
konkurrensutsatt marknad för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Så snart 
marknaderna är konkurrensutsatta bör 
förhandsregleringen upphöra och endast 
gemenskapens konkurrenslagstiftning 
och de nationella 
konkurrenslagstiftningarna ska gälla. 
I och med att dynamiken i konkurrensen 
ökar på de europeiska marknaderna för 
elektroniska kommunikationer minskar 
de eventuella fördelarna med 
sektorsspecifik förhandsreglering av 
priser och tillträde avsevärt med tiden. 
Marknaderna för elektroniska 
kommunikationer har visat en stark 
konkurrensdynamik under de senaste 
åren, och konkurrensen kommer med all 
sannolikhet att öka ännu mer under de 
kommande åren. För att garantera en 
lämplig övergång till att endast tillämpa 
gemenskapens konkurrenslagstiftning 
och de nationella 
konkurrenslagstiftningarna ska 
bestämmelserna i detta regelverk om 
sektorsspecifik förhandsreglering löpa ut 
då mandatet för BERT löper ut, om inte 
kommissionen kan visa att fortsatt 
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förhandsreglering fortfarande är 
berättigad efter detta datum.

Or. en

Motivering

Förhandsreglering avsågs från början vara av övergångskaraktär. En rättsligt bindande 
mekanism för dess avslutande måste införas i ramdirektivet för att avregleringen ska fortsätta 
och övertas av den allmänna konkurrenslagstiftningen. Detta kan bäst uppnås genom en 
tidsfristklausul med möjlighet till förlängd reglering vid behov (med förordningen om 
internationell roaming som förebild).

Ändringsförslag 90
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den sektorsspecifika 
förhandsregleringen av marknaden enligt 
detta regelverk underlättar övergången 
från tidigare monopol till en 
konkurrensutsatt marknad för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Så snart 
marknaderna är konkurrensutsatta bör 
förhandsregleringen upphöra och endast 
gemenskapens konkurrenslagstiftning 
och de nationella 
konkurrenslagstiftningarna ska gälla. 
I och med att dynamiken i konkurrensen 
ökar på de europeiska marknaderna för 
elektroniska kommunikationer minskar 
de eventuella fördelarna med 
sektorsspecifik förhandsreglering av 
priser och tillträde avsevärt med tiden. 
För att garantera en lämplig övergång till 
att endast tillämpa gemenskapens 
konkurrenslagstiftning och de nationella 
konkurrenslagstiftningarna ska 
bestämmelserna i detta regelverk om 
sektorsspecifik förhandsreglering löpa ut 
på ett fastställt datum, om inte 
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kommissionen kan visa att fortsatt 
förhandsreglering fortfarande är 
berättigad efter detta datum.

Or. en

Motivering

Förhandsreglering avsågs vara av övergångskaraktär. Principen att gradvis fasa ut 
sektorsspecifik reglering för att i stället enbart tillämpa allmän konkurrenslagstiftning nämns 
emellertid inte uttryckligen i direktiven. Mot denna bakgrund måste en rättsligt bindande 
mekanism för dess avslutande införas i ramdirektivet för att avregleringen ska fortsätta och 
övertas av den allmänna konkurrenslagstiftningen.

Ändringsförslag 91
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inom ramen för det nuvarande 
regelverket införs tekniska justeringar av 
övergångskaraktär för att garantera en 
fullständig övergång till 
konkurrenslagstiftningen. Därför bör det 
ses över för att avgöra om det är 
nödvändigt att det fortsätter att gälla 
senast fem år efter det datum då det 
trädde i kraft.

Or. en

Motivering

Regleringen avsågs från början vara tillfällig till sin karaktär och bör avvecklas när 
konkurrensen utvecklas på marknaderna. Därför måste en översynsklausul införas för att det 
politiska målet med stegvis avreglering slutligen ska uppnås. Om det bedöms vara nödvändigt 
ska kommissionen för parlamentet och rådet föreslå att regleringen förlängs inom vissa 
områden, grundat på en rapport som ska offentliggöras före översynsdatumet.
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Ändringsförslag 92
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör därför 
reformeras för att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation 
genom att stärka gemenskapsmekanismen 
för reglering av operatörer med betydande 
inflytande på marknaden på de viktigaste 
marknaderna. Detta kompletteras genom 
inrättandet av en europeisk myndighet för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad 
”Europeiska myndigheten”) genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning […/…./EG] av den [datum]. I 
reformen ingår även utarbetandet av en 
effektiv strategi för spektrumhantering för 
att uppnå ett gemensamt europeiskt område 
för information och förstärka 
bestämmelserna för användare med 
funktionshinder för att på så sätt uppnå ett 
informationssamhälle för alla.

(3) EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör därför 
reformeras för att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation 
genom att stärka gemenskapsmekanismen 
för reglering av operatörer med betydande 
inflytande på marknaden på de viktigaste 
marknaderna. I reformen ingår även 
utarbetandet av en effektiv strategi för 
spektrumhantering för att uppnå ett 
gemensamt europeiskt område för 
information och förstärka bestämmelserna 
för användare med funktionshinder för att 
på så sätt uppnå ett informationssamhälle 
för alla.

Or. en

Motivering

Inrättande av Europeiska myndigheten (EECMA) utgör en onödig finansiell börda för 
EU-medlemsstaterna:

- det skapar ytterligare byråkrati, 

- det för över befogenheter och beslutsfattande till gemenskapsnivån och inför rättslig 
osäkerhet och osäkerhet i branschen, 

- dess roll, funktioner, ledning, befogenheter och samspel med kommissionen och de 
nationella regleringsmyndigheterna är oklara, 

- det skyddar kommissionen från förfaranden för (rättslig) översyn, och
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- den befintliga Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG) och 
Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) är effektiva forum för politik och 
spektrum i Europa. 

Ändringsförslag 93
Gunnar Hökmark, 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 effektiva och 
konkurrenskraftiga infrastruktur- och 
tjänstemarknader, det senare tack vare en 
ökad utveckling av 
informationssamhället.

Or. en

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 94
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Målet med EU:s regelverk för 
elektronisk kommunikation är att skapa 
ett hållbart och internationellt 
konkurrenskraftigt ”ekosystem” för 
elektronisk kommunikation, grundat på 
verkligt konkurrensutsatta produkt- och 



AM\725135SV.doc 13/107 PE407.629v01-00

SV

tjänstemarknader och effektiv konkurrens 
mellan accessnät för elektronisk 
kommunikation i syfte att öka 
utvecklingen av informationssamhället. 
Ett hållbart konkurrens- och 
investeringsklimat inom sektorn för 
elektroniska kommunikationer är 
beroende både av incitament för nya 
infrastrukturinvesteringar och av sund 
och proportionerlig reglering tillsammans 
med en gradvis utfasning av 
sektorsspecifik förhandsreglering och 
övergång till konkurrenslagstiftning.

Or. en

Motivering

Det är avgörande att framhålla målen med det nya EU-regelverket i ett nytt klimat av teknisk 
förändring och att framhålla att det är nödvändigt att tillhandahålla incitament för 
infrastrukturkonkurrens, dvs. investeringar i nästa generations nät. Detta bör leda till en 
gradvis utfasning av sektorsspecifik förhandsreglering.

Ändringsförslag 95
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den viktigaste frågan under de 
kommande åren blir att tillhandahålla 
lämpliga stimulansåtgärder för 
investeringar i nya höghastighetsnät som 
stöder förnyelse i form av breda 
Internettjänster. Sådana nät har enorma 
möjligheter att erbjuda 
Europeiska unionens konsumenter olika 
fördelar. Därför får det inte finnas några 
hinder för varaktiga investeringar i 
utvecklingen av dessa nya nät samtidigt 
som konkurrensen och konsumenternas 
valmöjligheter måste främjas. Detta skulle 
kunna medföra olika regleringsmetoder 
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som är anpassade till ett behov på 
marknaden.

Or. en

Motivering

EU behöver hållbara och kraftfulla investeringar i utveckling av nya höghastighetsnät. Detta 
måste beaktas av de olika nationella regleringsmyndigheterna.

Ändringsförslag 96
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den viktigaste frågan under de 
kommande åren blir att tillhandahålla
lämpliga stimulansåtgärder för 
investeringar i nya höghastighetsnät som 
stöder förnyelse i form av breda 
Internettjänster. Sådana nät har enorma 
möjligheter att erbjuda 
Europeiska unionens konsumenter olika 
fördelar. Därför får det inte finnas några 
hinder för varaktiga investeringar i 
utvecklingen av dessa nya nät samtidigt 
som konkurrensen och konsumenternas 
valmöjligheter måste främjas. Detta skulle 
kunna medföra olika regleringsmetoder 
som är anpassade till ett behov på 
marknaden. 

Or. en

Motivering

Europa behöver hållbara investeringar i utveckling av nya höghastighetsnät. Detta måste 
beaktas av de olika nationella regleringsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Sektorn för elektronisk 
kommunikation är en sektor som 
utvecklas snabbt och utmärks av hög 
teknisk innovationstakt och mycket 
dynamiska marknader. När marknader 
och teknik förändras krävs en 
regelbunden översyn av regelverkets 
lämplighet. Medborgarna i EU måste 
även fortsättningsvis till fullo kunna delta 
i det globala informationssamhället. Vid 
tillämpningen av detta direktiv bör därför 
innovation och utbyggnaden av nästa 
generations snabba nätverk, som kan 
tillgodose kundernas framtida efterfrågan 
på större bandbredd och fler tjänster, 
prioriteras.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till ändring tar inte tillräckligt kraftfullt upp frågan om nya fasta och 
trådlösa snabba accessnät, trots att denna fråga är av grundläggande betydelse för Europas 
konkurrensförmåga, telekommunikationssektor och konsumenter. Enligt kommissionen är det 
nuvarande regelverket i tillräckligt gott skick för att frågan ska kunna hanteras utan 
ytterligare lagstiftningsförslag. Det räcker emellertid inte att enbart hålla fast vid 
regleringskoncept från det förflutna.

Ändringsförslag 98
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Nästa generations nätverk har 
enorma förutsättningar att ge fördelar för 
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företag och konsumenter över hela 
Europeiska unionen. 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, och att konkurrens 
och valfrihet för konsumenterna främjas.

Or. en

Ändringsförslag 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) För att värna konsumentens 
valfrihet, snarare än att undergräva den, 
bör regelverket tillgodose de nya 
utmaningarna på investerings- och 
innovationsområdena och beakta att både 
investeringar och konkurrens behöver 
uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 100
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det nya regelverket har också som 
mål att främja konsumentskyddet när det 
gäller elektronisk kommunikation genom 
att se till att det finns förfaranden för att 
ge korrekt och uttömmande information, 
att priserna öppet redovisas och att 
tjänsternas kvalitet garanteras.
Regelverket erkänner till fullo 
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konsumentorganisationernas och de 
offentliga samrådens roll och garanterar 
slutligen att de behöriga myndigheterna 
eller parterna har de verktyg som krävs 
för att förhindra eventuell manipulering 
och effektivt motverka bedrägerier när det 
gäller elektroniska 
kommunikationstjänster.

Or. it

Motivering

Vi vill lyfta fram behovet av konsumentskydd som ett av det harmoniserade regelverkets mål.

Ändringsförslag 101
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Reformen av EU:s regelverk skulle 
underlättas bäst om Europeiska gruppen 
av regleringsmyndigheter (ERG), gruppen 
för radiospektrumpolitik (RSPG) och 
Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT) 
förbättrade sitt funktionssätt och sin 
effektivitet. ERG:s rådgivande roll bör 
stärkas på områden som omfattar 
reglering av marknaden och 
spektrumpolitik. Såväl RSPG:s som 
CEPT:s rådgivande roll bör stärkas när 
det gäller spektrumpolitik. 
Kommunikationskommitténs (COCOM) 
och radiospektrumkommitténs (RSC) 
funktion skulle dra nytta av större 
öppenhet och mer aktivt deltagande från 
berörda parter inom näringslivet vid 
förberedelsen av pågående uppgifter.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen till skäl 3.

I stället för att inrätta en ny institution, som den Europeiska myndigheten, vore det effektivare 
att ytterligare förbättra effektiviteten hos ERG och CEPT (liksom hos RSC, COCOM och 
RSPG).

Alla ytterligare hänvisningar till Europeiska myndigheten har strukits.

Ändringsförslag 102
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Nästa generations nätverk har 
enorma förutsättningar att ge fördelar för 
konsumenter över hela Europeiska 
unionen och att stärka den europeiska 
internationella konkurrenskraften 
gentemot andra ekonomier i världen. Det 
är därför avgörande att hållbara 
investeringar i dessa nät inte hindras av 
förlängningar av regelverk som har syftat 
till att tillhandahålla tillträde till 
befintliga tidigare nät och att 
investeringsinitiativ tas samtidigt som 
konkurrens och konsumenternas valfrihet 
främjas.

Or. en

Motivering

För att kunna skapa största möjliga facilitetsbaserade konkurrens och därmed skapa nya 
produkter och tjänster i syfte att förbättra konsumentfördelarna och stärka Europas 
internationella konkurrenskraft på öppna och dynamiska nya marknader är det väsentligt att 
säkra investeringarna för nästa generations nät.
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Ändringsförslag 103
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Investeringar i FoU är av avgörande 
betydelse för utvecklingen av nästa 
generations fiberoptiska nät och för att 
uppnå flexibelt och effektivt tillträde till 
radionätet och därigenom gynna ökad 
konkurrens och innovativa tillämpningar 
och tjänster som kommer konsumenterna 
till godo. Utmaningen är att leverera 
nästa generations heltäckande och 
konvergenta infrastrukturer för nät och 
tjänster för elektroniska 
kommunikationer, databehandling och 
medier.

Or. en

Motivering

Regleringen måste främja investeringar i FoU för att utveckla nästa generations fasta och 
trådlösa nät.

Ändringsförslag 104
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Den allmännyttiga politiken bör spela 
en roll för att komplettera att marknaden 
för elektronisk kommunikation fungerar 
effektivt, och ta upp både utbuds- och 
efterfrågesidan för att stimulera den goda 
cirkeln där utveckling av bättre innehåll 
och tjänster är beroende av spridning av 
infrastruktur och vice versa. Ingripanden 
från det allmännas sida bör vara 
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proportionerliga och de bör varken 
snedvrida konkurrensen eller hindra 
privata investeringar och de bör öka 
incitamenten för att investera och sänka 
inträdeshindren. I detta avseende får de 
offentliga myndigheterna stödja 
utbyggnaden av framtidssäkrad 
infrastruktur med hög kapacitet. Det 
offentliga stödet bör därvid tilldelas 
genom öppna, insynsvänliga och 
konkurrensutsatta förfaranden, och bör 
inte på förhand gynna någon viss teknik 
och ge tillträde till infrastruktur på 
icke-diskriminerande grunder.

Or. en

Motivering

Det behövs vissa riktlinjer när det gäller nationella eller lokala offentliga myndigheter som 
spelar en roll på marknaden för elektronisk kommunikation, den kan vara av enbart stödjande 
karaktär eller mer ingripande.

Ändringsförslag 105
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att garantera hållbar konkurrens 
och se till att slutanvändarna får största 
möjliga nytta bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillämpa reglerade 
förhandsskyldigheter proportionerligt och 
i överensstämmelse med de verkliga och 
specifika konkurrensförhållanden som 
råder i varje geografiskt område. Om det 
råder konkurrens på en marknad i ett 
visst geografiskt område bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna uppmuntra 
utveckling av konkurrerande 
infrastrukturer och möjliggöra tillträde 
till de eller det företags nät som har 
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betydande inflytande på marknaden på 
lägsta möjliga nivå. Om det inte råder 
effektiv konkurrens på marknaden i ett 
visst geografiskt område bör tredje parter 
kunna tillträda det eller de företags nät 
som har betydande inflytande på 
marknaden på ett sätt som gör deras 
tillhandahållande av konkurrenskraftiga 
tjänster tekniskt och ekonomiskt 
genomförbara.

Or. en

Motivering

Främjandet av hållbar konkurrens utgör en garanti för att de positiva effekterna ska komma 
konsumenterna till del på lång sikt. Båda infrastruktur och konkurrens mellan tjänster bör 
främjas beroende på konkurrensnivån i varje geografiskt område.

Ändringsförslag 106
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det krävs ett nytt regelverk för 
tillträdet till nästa generations accessnät 
för att kunna uppnå målen i 
Lissabonagendan och för att kunna öka 
investeringarna i nästa generations 
accessnät till förmån för de europeiska 
konsumenterna och den europeiska 
industrins konkurrenskraft. Syftet med det 
nya regelverket är att stimulera 
investeringar i nästa generations 
accessnät och att stödja konkurrensen där 
det inte finns konkurrens mellan 
infrastruktur. Eftersom 
marknadsinflytande på framväxande 
marknader i efterföljande led är svårt att 
avgöra inriktar sig regelverket för tillträde 
till nästa generations accessnät (NNAR), 
som fastställs i artiklarna 12.3, 13.4 och 6 



PE407.629v01-00 22/107 AM\725135SV.doc

SV

i tillträdesdirektivet, på konkurrens 
mellan infrastruktur och inte enbart på 
konkurrens mellan marknader i 
efterföljande led. Detta återspeglar den 
dynamiska utvecklingen av nya 
tillträdesmöjligheter på området för 
elektroniska kommunikationer. 
Regelverket för tillträde till nästa 
generations accessnät (NNAR) måste 
alltså införa dynamiska element och 
främja utveckling av nästa generations 
nät liksom av marknader för elektronisk 
kommunikation i efterföljande led. Det 
syftar till att stimulera alla 
marknadsaktörer till innovation och 
investeringar i nya accessnät och nya 
efterföljande marknadsled.

Or. en

Motivering

Ett nytt regelverk för tillträde till nästa generations accessnät måste avlägsna sig från 
statiska tillvägagångssätt vilka gav tillträde till befintliga tidigare nät, och snarare införa nya 
dynamiska element i syfte att stimulera innovation och investeringar inte bara i nästa 
generations accessnät utan också i marknader i efterföljande led. Europas internationella 
konkurrenskraft jämförd med andra ekonomier i världen i nya marknader i efterföljande led 
beror på dess förmåga att dra till sig investeringar i nästa generations nät.

Ändringsförslag 107
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kravet att de nationella 
tillsynsmyndigheterna så långt som 
möjligt ska göra regleringen 
teknikneutral hindrar inte lämplig 
differentiering mellan reglering av 
befintliga kopparbaserade nät och nyligen 
byggda nät, såsom snabba fiberbaserade 
accessnät. Asymmetrisk 
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förhandsreglering av priser och tillträde 
avser ägandet av de specifika tekniska 
tillgångarna och bör inte automatiskt 
utvidgas till att omfatta nyligen byggda 
nät – eller nät som återstår att bygga –
som inte längre är beroende av tidigare 
element som härrör från det tidigare 
monopolet.

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att begreppet teknikneutralitet innebär att marknadsanalyser och 
eventuella därpå följande åtgärder ändå måste göra åtskillnad mellan nedskrivna tidigare 
tillgångar som ärvts från det tidigare monopolet och tillgångar som återstår att bygga i en 
liberaliserad och konkurrensutsatt miljö.

Ändringsförslag 108
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det krävs ett nytt regelverk för 
tillträdet till nästa generations nät för att 
kunna förverkliga målen i 
Lissabonagendan och för att kunna öka 
investeringarna i nästa generations 
accessnät till förmån för de europeiska 
konsumenterna och för att öka den 
europeiska industrins internationella 
konkurrenskraft. Syftet med det nya 
regelverket är att stimulera investeringar i 
nästa generations nät och att samtidigt 
främja konkurrensen genom att bereda 
tillträde till sådana nät inom vilka 
infrastrukturbaserad konkurrens inte är 
möjlig. Eftersom det är svårt att få 
marknadsinflytande på de framväxande 
marknaderna inriktar sig regelverket för 
nästa generations accessnät i 
artiklarna 12.3, 13.4 och 6 på tillträdet till 
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ny infrastruktur och inte på betydande 
marknadsinflytande i efterföljande 
marknadsled. Detta återspeglar den 
dynamiska utvecklingen på marknaderna 
och möjligheterna till marknadstillträde 
inom området för elektroniska 
kommunikationsnät. Därför måste även 
regelverket för nästa generations 
accessnät innehålla dynamiska element 
och främja marknadsutvecklingen genom 
att stimulera alla marknadsaktörer till 
innovation och investeringar i nya 
accessnät och nya efterföljande 
marknadsled.

Or. de

Motivering

Det finns ännu inte några landsomfattande nät inom sektorn för nya accessnät. Regelverket 
måste stimulera utbyggnaden av dessa nät så att de byggs ut i framtiden. Regelverket bör 
således möjliggöra en riskfördelning mellan investerarna och dem som önskar få tillträde 
samtidigt som möjligheten till tillträde till nätet bevaras.

Ändringsförslag 109
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Innovation och konkurrensutsatt 
utbyggnad i tid av nästa generations 
snabba nätverk, som kan tillgodose 
kundernas framtida efterfrågan på större 
bandbredd och fler tjänster, bör vara en 
prioritet som återspeglas i direktiven för 
att garantera att EU-medborgarna även 
fortsättningsvis till fullo kommer att delta 
i det globala informationssamhället. Det 
är därför nödvändigt att 
regleringsmetoden gör skillnad mellan 
tidigare och nya nät, och undviker 
olämpliga regleringsskyldigheter för 
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företag som tillhandahåller nya tjänster 
och/eller nät, såsom snabba fiberbaserade 
accessnät, som kräver avsevärda 
investeringar, och där efterfrågan är 
mycket osäker, särskilt i områden där det 
förekommer konkurrerande plattformar. 
En ny regleringsmetod för tillträde till 
nästa generations accessnät bör 
tillhandahålla incitament för 
investeringar i nästa generations 
accessnät och samtidigt främja 
konkurrens genom att bevilja tillträde till 
sådana nät där konkurrens mellan 
infrastruktur inte är genomförbar. Detta 
återspeglar den pågående dynamiska 
utvecklingen av nya tillträdesmöjligheter 
på området för elektroniska 
kommunikationer och behovet av stabila 
regleringsvillkor för investeringsbeslut, i 
syfte att stimulera alla marknadsaktörer 
till innovation och investeringar i nya 
accessnät och nya efterföljande 
marknadsled.

Or. en

Motivering

Att garantera investeringar i tid i nästa generations snabba accessnät är den största politiska 
utmaningen inom sektorn för elektroniska kommunikationer. Regelverket måste anpassas för 
att ge incitament till dessa investeringar liksom regleringssäkerhet. Reglering måste främja 
fullständig infrastrukturkonkurrens och inkorporera en hel del riskdelning mellan investerare 
och den som önskar tillträde i syfte att underlätta investeringar samtidigt som man 
garanterar tillträde där infrastrukturkonkurrens inte kan utvecklas.

Ändringsförslag 110
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Utan att det påverkar tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 
om radioutrustning och 
teleterminalutrustning och om ömsesidigt 
erkännande av utrustningens 
överensstämmelse, måste tillämpningen 
av vissa aspekter av terminalutrustning 
förtydligas när det gäller tillträde för 
funktionshindrade slutanvändare för att 
garantera interoperabilitet mellan 
terminalutrustning och elektroniska 
kommunikationsnätverk och 
kommunikationstjänster.

Or. en

Motivering

Om tillträdet till terminalutrustning inte är garanterat för funktionshindrade kommer de inte 
heller att kunna tillträda de elektroniska kommunikationsnätverken och tjänsterna. För att 
garantera interoperabilitet mellan båda behövs ett tydlig omnämnande av vilken slags 
terminalutrustning som behövs, nämligen de som avser tillträde för funktionshindrade 
slutanvändare. 

Ändringsförslag 111
Anni Podimata

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 
i bredbandsanslutningar i dessa områden 
visar sig ofta inte räcka och därför behövs 
en kombination av politiska åtgärder och 
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marknadskrafter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 112
Nikolaos Vakalis

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 
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 bör 
regleringen av elektroniska 
kommunikationer vara förenlig med 
andra vidtagna politiska åtgärder, till 
exempel i fråga om statligt stöd, 
strukturfonder eller bredare 
industripolitiska mål.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 113
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) De nationella tillsynsmyndigheternas 
och Europeiska kommissionens 
verksamhet inom ramen för elektroniska 
kommunikationer bidrar till att 
genomföra en vidare politik inom 
områdena konkurrens, innovation, kultur, 
sysselsättning, miljö, social och regional 
sammanhållning samt stadsplanering och 
fysisk planering.

Or. en

Motivering

Regelverket bör också ta hänsyn till behovet att överbrygga regionala utvecklingsklyftor och 
till den allmänna industripolitiken som syftar till att öka innovationen och konkurrenskraften 
genom ökade investeringar i alla EU:s regioner.

Ändringsförslag 114
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) De nationella tillsynsmyndigheternas 
och Europeiska kommissionens 
verksamhet inom ramen för elektroniska 
kommunikationer bidrar till att 
genomföra en vidare politik inom 
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områdena allmännyttiga politiska mål, 
kultur, sysselsättning, miljö, social 
sammanhållning, regional utveckling 
samt stadsplanering och fysisk planering.

Or. en

Motivering

Regelverket bör också ta hänsyn till behovet att överbrygga regionala utvecklingsklyftor som 
syftar till att öka innovationen och investeringar i alla EU:s regioner.

Ändringsförslag 115
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen bör vid sitt 
beslutsfattande vid tillämpningen av detta 
direktiv ta hänsyn till nationella 
tillsynsmyndigheter och berörda parter 
inom näringslivet med hjälp av effektivt 
samråd för att slå vakt om insyn och 
rimlighet i åtgärderna. Kommissionen bör 
utfärda ingående samrådshandlingar med 
förklaring av de olika tillvägagångssätt 
som är under behandling och de berörda 
parterna bör ges skälig svarstid. Efter 
behandling av svaren bör kommissionen i 
ett uttalande efter det relevanta samrådet 
motivera det beslut som behandlingen 
utmynnat i, åtföljt av en redogörelse för 
hur de svarandes synpunkter tagits i 
beaktande.

Or. en

Motivering

Synpunkterna från nationella tillsynsmyndigheter och berörda parter inom näringslivet måste 
ofrånkomligen beaktas vid beslutsfattandet på gemenskapsnivå och besluten måste medge 
insyn och stå i rimlig proportion till det resultat man avser att uppnå med dem. För att detta 
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ska ske behövs det ett fullständigt och effektivt samråd med de nationella 
tillsynsmyndigheterna och med de berörda parterna inom näringslivet.

Hänvisningen till kommissionen kan ersättas med hänvisning till ERG, se motiveringen till 
ändringsförslagen till skäl 3.

Ändringsförslag 116
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Syftet är att successivt minska den 
sektorsspecifika förhandsregleringen i 
takt med att konkurrensen utvecklas på 
marknaderna och att elektronisk 
kommunikation i slutänden enbart ska 
regleras genom konkurrenslagstiftningen. 
Det kan mycket väl hända att 
konkurrensen utvecklas olika snabbt 
inom olika marknader och i olika 
områden i medlemsstaterna. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör kunna a) 
definiera marknader på subnationell basis 
och/eller b) häva rättsliga skyldigheter på 
marknaderna och/eller inom geografiska 
områden där det finns en effektiv 
konkurrens inom infrastrukturen, även 
om de inte är definierade som separata 
marknader, för att kunna garantera att 
lagstiftningen är proportionell och 
anpassad till olika konkurrensvillkor. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör även 
kunna begära att nätkomponenter och 
tillhörande faciliteter delas för att 
underlätta inrättandet av nätverk, 
inbegripet för att installera fiberoptiska 
accessnät.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De sektorsspecifika 
förhandsbestämmelserna har införts för 
att underlätta övergången från tidigare 
monopol till konkurrensutsatta 
marknader för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. 
Förhandsreglering var berättigad under 
en period när innehavare kontrollerade 
tillträdet till monopolnätverk, om inte 
problemen kunde lösas enbart genom 
konkurrenslagstiftning. Med 
investeringar i nya nätverk – kabelnät och 
nästa generations nät – kommer dock 
behovet av förhandsreglering att vara 
mindre berättigat. När de som önskar 
tillträde kan välja mellan två eller flera 
accessnät är förhandsreglering inte 
längre berättigad. Detta 
utfasningskoncept bör inte längre inriktas 
på effektiv konkurrens på marknader i 
efterföljande led för elektroniska 
kommunikationstjänstemarknader utan 
på förekomst av infrastrukturkonkurrens 
(infrastrukturtest). Om det förekommer 
infrastrukturkonkurrens enligt detta test 
bör sektorsspecifik förhandsreglering 
upphöra och endast gemenskapens 
konkurrenslagstiftning och den nationella 
konkurrenslagstiftningen bör tillämpas 
utan att de tre kriterietesterna tillämpas, 
vilka är inriktade på konkurrens i 
efterföljande marknadsled och på valet 
mellan förhandsreglering och 
konkurrenslagstiftning.
Infrastrukturtestet bör tillämpas inte bara 
på nationella marknader utan även på 
subnationella marknader i sådana 
geografiska områden där 
infrastrukturkonkurrens är genomförbar. 
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De nationella tillsynsmyndigheterna bör 
definiera sådana geografiska 
subnationella marknader med beaktande 
av den ekonomiska genomförbarheten av 
nätverkskonkurrensen.

Or. en

Motivering

Att den sektorsspecifika förhandsregleringens var av övergångskaraktär var man överens om 
från början men den faktiska utfasningen har varit extremt långsam och försiktig. 
Utfasningskonceptet måste omformuleras mot bakgrund av de nya utmaningar som 
potentialen av nästa generations snabba accessnät utgör. Det behövs inte längre någon 
sektorsspecifik förhandsreglering där det råder konkurrens mellan åtminstone två alternativa 
accessnät – oberoende av om det är på nationell eller subnationell/regional nivå.

Ändringsförslag 118
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Det krävs ett nytt regelverk för 
tillträde till nästa generations accessnät 
då det nuvarande regelverket för tillträde 
till befintliga tidigare nät har varit inriktat 
på övergången från efterföljande 
marknadsled med monopol till marknader
med effektiv konkurrens och i mindre 
grad på att främja infrastrukturbaserad 
konkurrens. Sådana nät kommer endast 
att bli verklighet om investerare är villiga 
att göra riskfyllda investeringar. Dessa 
investeringsrisker härrör från att 
konsumenternas preferenser och deras 
vilja att betala högre priser för nya 
innovativa produkter är osäkra. Dessutom 
har även regelverket för tillträde till nästa 
generations accessnät konsekvenser på 
denna risk. Ett nytt regelverk för tillträde 
till nästa generations accessnät (NNAR) 
måste införas, som tillhandahåller 
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incitament för investeringar i nya nät. 
Den nya lagstiftningen för sådana nät 
måste vara förutsägbar och hållbar. 
Lagstiftningen bör främja 
infrastrukturkonkurrens, möjliggöra att 
infrastrukturinvesteringar leder till 
konkurrensfördelar och medge 
tillträdesalternativ för dem som önskar 
tillträde och därigenom underlätta val och 
förbättra tjänsterna för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Det regelverk för tillträde som utvecklats för tillträde till befintliga tidigare nätverk skulle –
om de överfördes utan ändringar till tillträdet till nästa generations accessnät – hindra 
incitament att investera i dessa nät. Ett nytt regelverk för nästa generations accessnät skulle 
alltså bevilja tillträdesmöjligheter på ett sådant sätt att investeringsincitament inte påverkas. 
De som önskar tillträde måste välja mellan alternativ med riskdelning och alternativ med 
särskilda riskpremier.

Ändringsförslag 119
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Gemenskapsmekanismen som ger 
kommissionen rätt att kräva av de 
nationella tillsynsmyndigheterna att de 
upphäver planerade åtgärder som rör 
marknadens utformning och fastställandet 
av vilka operatörer som har ett betydande 
inflytande på marknaden har bidragit 
kraftigt till en konsekvent strategi för att 
ange under vilka omständigheter de regler 
som utformas i förhand kan tillämpas och 
vilka operatörer som omfattas av detta 
regelverk. Det finns emellertid ingen 
motsvarande mekanism för de lösningar 
som ska tillämpas. Kommissionens 
övervakning av marknaden eller framför 

(11) Gemenskapsmekanismen som ger 
kommissionen rätt att kräva av de 
nationella tillsynsmyndigheterna att de 
upphäver planerade åtgärder som rör 
marknadens utformning och fastställandet 
av vilka operatörer som har ett betydande 
inflytande på marknaden har bidragit 
kraftigt till en konsekvent strategi för att 
ange under vilka omständigheter de regler 
som utformas i förhand kan tillämpas och 
vilka operatörer som omfattas av detta 
regelverk.
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allt för erfarenheterna av förfarandet 
enligt artikel 7 i ramdirektivet har visat att 
de nationella tillsynsmyndigheternas 
inkonsekventa tillämpning av rättsmedel, 
till och med under liknande 
marknadsvillkor, undergräver den inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation, inte bidrar till att 
säkerställa en jämn spelplan mellan 
operatörer som är etablerade i olika 
medlemsstater och förhindrar att 
fördelarna för konsumenterna 
förverkligas vid gränsöverskridande 
konkurrens och tjänster. Kommissionen 
bör därför ges befogenheter att kräva av 
de nationella tillsynsmyndigheterna att de 
återkallar förslag till åtgärder avseende de 
lösningar som valts av de nationella 
tillsynsmyndigheterna. För att säkerställa 
en konsekvent tillämpning av 
gemenskapens regelverk bör 
kommissionen rådgöra med den 
europeiska myndigheten innan den fattar 
sitt beslut.

Or. en

Motivering

Att utvidga befogenheterna till kommissionen med avseende på åtgärderna går för långt.

Ändringsförslag 120
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De nationella 
kommunikationsmarknaderna kommer 
att fortsätta att skilja sig åt inom 
Europeiska unionen och de nationella 
tillsynsmyndigheternas och BERT:s
befogenheter och kunskap är avgörande 
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för att bygga upp ett konkurrenskraftigt 
europeiskt ekosystem för 
kommunikationsmarknader och 
kommunikationstjänster samtidigt som 
man beaktar de nationella och regionala 
skillnaderna och respekterar 
subsidiaritetskraven.

Or. en

Ändringsförslag 121
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Om antagandet av det på nytt 
anmälda förslaget till åtgärd fortfarande 
skulle utgöra ett hinder för den inre 
marknaden eller skulle vara oförenligt 
med gemenskapslagstiftningen bör 
kommissionen på samma sätt efter samråd 
med den europeiska myndigheten kunna 
kräva att den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten inför en särskild 
lösning inom en bestämd tid för att
undvika att det skapas ett 
regleringsvakuum i en sektor som 
kännetecknas av snabb utveckling.

(13) Översynen bör återspegla ekonomisk 
marknadsanalys grundad på metoder från 
konkurrenslagstiftningen. Syftet är att 
successivt minska den sektorsspecifika 
förhandsregleringen i takt med att 
konkurrens utvecklas på marknaden. 
Förhandsreglering kan emellertid 
fortsätta krävas på grund av nya 
inträdeshinder som uppkommit som ett 
resultat av teknisk utveckling. Det kan 
mycket väl hända att konkurrensen 
utvecklas olika snabbt inom olika 
marknadssegment och i olika områden i 
medlemsstaterna. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör häva rättsliga 
skyldigheter på de marknader och/eller 
inom de geografiska områdena, även om 
de inte är definierade som separata 
marknader, där det finns konkurrens 
inom infrastrukturen eller där detta 
förväntas i framtiden, för att kunna 
garantera att lagstiftningen är 
proportionell och anpassad till de olika 
konkurrensvillkoren. För att säkerställa 
att marknadsaktörer med liknande 
förutsättningar behandlas rättvist och lika 
i olika medlemsstater bör kommissionen i 
samarbete med BERT säkerställa en 
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harmoniserad och konsekvent tillämpning 
av bestämmelserna i detta direktiv. De 
nationella regleringsmyndigheterna och 
de nationella myndigheter som anförtrotts 
genomförandet av 
konkurrenslagstiftningen bör när så är 
lämpligt samordna sina åtgärder för att
säkerställa att det lämpligaste rättsmedlet 
används. Gemenskapen och dess 
medlemsstater har i samband med 
Världshandelsorganisationens (WTO) 
avtal om grundläggande 
telekommunikationstjänster gjort 
åtaganden om samtrafik av telenät som 
också måste fullgöras.

Or. en

Motivering

Detta skäl behandlar särskilda problem med att marknadsutvecklingen sker med olika 
hastighet på nationell och regional nivå. För att garantera ett harmoniserat och konsekvent 
tillvägagångssätt i de olika medlemsstaterna införs en mekanism som sörjer för samarbete 
mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna, 
kommissionen och BERT. Dessutom måste åtaganden gentemot Världshandelsorganisationen 
beaktas.

Ändringsförslag 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Det bör vara medlemsstaternas 
ansvar att uppmuntra mekanismer för
samarbete 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 andra 
berörda parter att samarbeta för att 
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främja lagligt innehåll och skydd av 
innehållet på Internet. Ett sådant 
samarbete skulle kunna gå längre än 
regelverket och, utan att det påverkar 
detta, åstadkommas genom till exempel 
uppförandekoder som de berörda 
parterna förhandlar fram och enas om.
Principen med sådana uppförandekoder 
anges redan i flera 
gemenskapsbestämmelser, t.ex. 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG om elektronisk 
handel (artikel 16), Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/48/EG om 
säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter (artikel 17) eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG angående skydd av 
personuppgifter (artikel 27). Ett sådant 
samarbete mellan berörda parter är 
avgörande när det gäller att främja 
innehållet på Internet, särskilt europeiskt 
kulturellt innehåll, och frigöra 
informationssamhällets potential.

Or. fr

Motivering

Detta skäl understryker att man måste uppmuntra ett gott samarbete mellan berörda parter
för att främja innehållet på Internet och frigöra informationssamhällets potential.

Ändringsförslag 123
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Om slutanvändare, oberoende av 
typ eller omfattning, utvecklar eller köper 
programvarutillämpningar, 
programvarutillämpningar som ingår i 
maskinvara eller traditionell maskinvara, 
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och, utan att någon extern leverantör av 
rösttjänster tillhandahåller 
röstkommunikation, använder dessa för 
att inom ett företag/en offentlig 
administration, inom en sluten 
användargrupp eller inom den offentliga 
sfären överföra röstsamtal till någon 
annan med vilken programvaran eller 
maskinvaran möjliggör kommunikation, 
så tillhandahåller slutanvändarna själva 
sin röstkommunikation utan att någon 
leverans av en elektronisk 
kommunikationstjänst sker. Detta är fallet 
också om ett företag/en offentlig 
administration själv tillhandahåller en 
eller flera nätgränsstation(er) till de 
traditionella röstnätverken eller 
slutanvändarna, inbegripet enskilda som 
använder Internet för att nå varandra.

Or. en

Motivering

Förtydligar att artikel 2 c i EU:s ramdirektiv 2002/21/EG undantar tjänster som man 
tillhandahåller själv och att VoIP som man tillhandahåller själv, exempel av ett företag för 
sina egna syften utan att det använder en tjänsteleverantör, inte är en elektronisk 
kommunikationstjänst.

Ändringsförslag 124
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Radiofrekvenserna tillhör 
medlemsstaterna. Det är 
medlemsstaternas ansvar att förvalta 
radiofrekvenser. De bör ses som en 
begränsad allmän resurs med ett betydande 
värde för allmänheten och en viktig 
ekonomisk resurs. Det ligger därför i det 
allmännas intresse att spektrum hanteras så 
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effektivt som möjligt ur ett socialt, 
kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv och att hinder för dess effektiva 
användning gradvis försvinner.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 125
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Radiofrekvenserna är utan tvivel en begränsad allmän resurs. Det bör klarläggas att det i 
första hand är medlemsstaterna som har ansvaret för dem.
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Ändringsförslag 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Radiofrekvenserna är utan tvivel en begränsad allmän resurs. Det bör klarläggas att det i 
första hand är medlemsstaterna som har ansvaret för dem.

Ändringsförslag 127
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Förvaltningen av frekvenser bör även i framtiden beakta kulturella aspekter och pluralism 
inom media.

Ändringsförslag 128
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta överensstämmer med artikel 2 s i direktiv 2002/21/EG. Problem med skadliga 
störningar är ett av huvudskälen till att det behövs nationella, regionala och internationella 
frekvensplaner. Frekvenserna är inte begränsade till geografiska områden utan korsar EU:s 
gränser. Därför måste internationella och regionala bindande avtal följas för att undvika och 
minska störningar.
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Ändringsförslag 129
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fastän spektrumhantering fortsatt 
kommer att höra till medlemsstaternas 
behörighet, kan man genom samordning 
på gemenskapsnivå se till att 
spektrumanvändarna till fullo drar nytta 
av den inre marknaden och EU:s 
intressen effektivt tillvaratas i hela 
världen.

Or. en

Motivering

EU-samordning av spektrumhanteringen kan ge avsevärda stordriftsfördelar och ett ökat 
mervärde samtidigt som subsidiaritetsprincipen beaktas.

Ändringsförslag 130
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fastän spektrumhantering fortsatt 
kommer att höra till medlemsstaternas 
behörighet, kan man genom samordning, 
och vid behov harmonisering, på 
gemenskapsnivå se till att 
spektrumanvändarna till fullo drar nytta 
av den inre marknaden och EU:s 
intressen effektivt tillvaratas i hela 
världen.

Or. en
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Motivering

Harmonisering på EU-nivå kan hjälpa till men det är inte det enda sättet att till fullo dra 
nytta av den inre marknaden och effektivt tillvarata EU:s intressen i hela världen.

Ändringsförslag 131
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fastän spektrumhantering fortsatt 
kommer att höra till medlemsstaternas 
behörighet, kan man genom samordning, 
och vid behov harmonisering, på 
gemenskapsnivå se till att 
spektrumanvändarna till fullo drar nytta 
av den inre marknaden och EU:s 
intressen effektivt tillvaratas i hela 
världen.

Or. en

Motivering

Harmonisering på gemenskapsnivå kan vara fördelaktig. Emellertid kan även andra metoder, 
t.ex. teknisk innovation, bidra till fördelar för den inre marknaden.

Ändringsförslag 132
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Ett toppmöte om spektrumfrågan 
bör hållas 2010 och anordnas av 
medlemsstaterna, tillsammans med 
Europaparlamentet, kommissionen och 
alla intressenter. Resultatet från 
toppmötet bör vara att klargöra följande 
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områden:
a) Större konsekvens i den europeiska 
spektrumpolitiken i allmänhet.
b) Frigörande av spektrum för nya 
kommunikationstjänster så snart som den 
digitala övergången sker.
c) Svårigheter i vissa sektorer eller för 
vissa frekvensomfång under 
övergångsperioden.

Or. en

Motivering

Eftersom det verkar vara svårt att komma fram till en överenskommelse mellan alla berörda 
parter kan ett toppmöte 2010 vara det perfekta tillfället att nå enighet. 

Ändringsförslag 133
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget krävs för juridisk överensstämmelse med definitionen av tjänsteneutralitet i 
artikel 9.4 i ramdirektivet och för en internationellt samordnad frekvensförvaltning.

Ändringsförslag 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget krävs för juridisk överensstämmelse med definitionen av tjänsteneutralitet.
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Ändringsförslag 135
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Undantag till principen om 
teknikneutralitet bör begränsas och 
motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält.

Or. en

Motivering

Konceptet teknikneutralitet kan leda till att landbaserad, särskilt mobil, teknik används för 
band som utnyttjas för satellittjänster. Sådan användning kan i onödan störa och negativt 
påverka satellittjänster, äventyra befintliga tjänster och undergräva möjligheterna för 
framtida utbyggnad och investeringar i den europeiska satellitindustrin.

För att se till att landbaserad användning inte tar över eller i onödan stör satellitanvändning 
krävs fortsatt förtroende för effektiv teknikreglering, teknikorienterad licensering och 
objektiva icke-diskriminerande undantag.

Ändringsförslag 136
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Undantag till principen om 
teknikneutralitet bör begränsas och 
motiveras av behovet av att undvika 

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

skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
för att uppfylla ett mål av allmänt intresse 
som överensstämmer med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE407.629v01-00 48/107 AM\725135SV.doc

SV

Motivering

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

Ändringsförslag 138
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Rätten att använda 
spektrum kan å andra sidan uttryckligen 
förbehållas tillhandahållandet av en 
särskild tjänst eller användningen av en 
särskild form av teknik för att uppfylla 
tydligt definierade mål av allmänt intresse 
som t.ex. livräddning, främjandet av social, 
regional och geografisk sammanhållning 
eller för att undvika ett ineffektivt 
användande av spektrum. I dessa mål ingår 
även att främja kulturpolitiska och 
mediepolitiska mål såsom kulturell och 
språklig mångfald och pluralism inom 
media på det vis som detta definieras i 
nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen. Undantagen bör 
inte resultera i en exklusiv användning för 
vissa tjänster, förutom där dessa är 
nödvändiga för att rädda liv, utan snarare 
prioritera så att andra tjänster och tekniker 
kan existera samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt. 
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 139
Anne Laperrouze

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

(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 tillåtet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt.
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tjänsterna över radiofrekvenserna, bör 
inte innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

Or. fr

Motivering

Såsom erkänns i skäl 5 i ramdirektivet får uppdelningen mellan regleringen av sändningen 
respektive 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 få behålla möjligheten att knyta beviljandet av enskilda 
nyttjanderätter till åtaganden som gäller särskilda tjänsters innehåll.

Ändringsförslag 140
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 

(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 och reglerna i 
nationella frekvensallokeringstabeller och 
i Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser. 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 beakta nationella politiska hänsyn eller 
uppfylla tydligt definierade mål av allmänt 
intresse som t.ex. livräddning, främjandet 
av social, regional och geografisk 
sammanhållning eller ett effektivt



PE407.629v01-00 52/107 AM\725135SV.doc

SV

med gemenskapslagstiftningen. 
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt. 
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör inte 
innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

användande av radiofrekvenser och en 
effektiv förvaltning av spektrum. I dessa 
mål bör även ingå att främja kultur- och 
mediepolitiska mål, 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 eller för att 
ovanstående mål ska uppfyllas, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt. 
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör inte 
innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

Or. en

Motivering

Frågan om huruvida en tjänsteneutral spektrumfördelning är möjlig bör bero av en rimlig 
avvägning mellan allmännyttan och det kommersiella värdet. I praktiken följer kommissionen 
det här tillvägagångssättet, till exempel i sitt meddelande om den digitala utdelningen, där 
den föreslår att vissa delar av spektrumet ska tilldelas vissa tjänster.

Ändringsförslag 142
Werner Langen

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 

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

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, bättre tillgång
för alla medborgare till 
informationssamhällets tjänster eller för 
att undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. Målsättningen att förbättra 
tillgången till informationssamhällets 
tjänster inbegriper förbättrade mobila 
bredbandstjänster i landsbygdsområden 
och kontinuerlig förbättring av kvaliteten 
på dessa tjänster och av bandbredden. I 
dessa mål bör även ingå att främja kulturell 
och språklig mångfald och pluralism inom 
media på det vis som detta definieras i 
nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen. Undantagen bör 
inte resultera i en exklusiv användning för 
vissa tjänster, förutom där dessa är 
nödvändiga för att rädda liv, utan snarare 
prioritera så att andra tjänster och tekniker 
kan existera samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt. För att 
innehavaren av tillståndet fritt ska kunna 
välja de effektivaste sätten att förmedla 
innehållet i de tillhandahållna tjänsterna 
över radiofrekvenserna, bör inte innehållet 
regleras i tillståndet för att använda 
radiofrekvenser.

Or. de

Motivering

Snabb Internetuppkoppling är avgörande för att påskynda ekonomisk tillväxt, innovation och 
social välfärd. Välfungerande bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden, kontinuerlig 
förbättring av kvaliteten på tjänsterna, tillgång till tillräcklig bandbredd och 
infrastrukturbaserad konkurrens utgör viktiga förutsättningar för att kunna erbjuda alla 
medborgare bättre tillgång till informationssamhällets tjänster.
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Ändringsförslag 143
Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Snabba internetanslutningar är av avgörande betydelse för tillväxt, innovation och social 
välfärd. En effektiv bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden, högre tjänstekvalitet och 
konkurrens när det gäller infrastruktur är viktigt för att alla medborgare ska få tillgång till 
informationssamhället. Därför bör det vara möjligt att avvika från principen om 
tjänsteneutralitet för att nå målet om allmänintresse och fördela spektrum i banden under 1 
GHz för mobila tjänster.

Ändringsförslag 144
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 bättre tillgång 
till informationssamhället för alla 
medborgare eller för att undvika ett 
ineffektivt användande av spektrum. Målet 
om att främja bättre tillgång till 
informationssamhället för alla 
medborgare omfattar tillhandahållande 
av mobil bredbandskommunikation i 
landsbygdsområden och kontinuerlig 
förbättring av kvaliteten på mobila 
tjänster och bandbredd. 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 
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förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör inte 
innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

gemenskapslagstiftningen. Undantagen bör 
inte resultera i en exklusiv användning för 
vissa tjänster, förutom där dessa är 
nödvändiga för att rädda liv, utan snarare 
prioritera så att andra tjänster och tekniker 
kan existera samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt. För att 
innehavaren av tillståndet fritt ska kunna 
välja de effektivaste sätten att förmedla 
innehållet i de tillhandahållna tjänsterna 
över radiofrekvenserna, bör inte innehållet 
regleras i tillståndet för att använda 
radiofrekvenser.

Or. en

Motivering

Snabba internetanslutningar är av avgörande betydelse för att öka tillväxt, innovation och 
social välfärd i Europa. En effektiv bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden, en 
kontinuerlig förbättring av tjänsternas kvalitet och tillgången på bandbredd samt konkurrens 
när det gäller infrastrukturen är viktiga förutsättningar för att alla medborgare ska få 
tillgång till informationssamhället.

Ändringsförslag 145
Angelika Niebler

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 

(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 tillåtet
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, tillgång till 
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undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt.
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör inte 
innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

mobila bredbandstjänster i 
landbygdsområden eller för att undvika ett 
ineffektivt användande av spektrum. I 
dessa mål bör även ingå att främja kulturell 
och språklig mångfald och pluralism inom 
media på det vis som detta definieras i 
nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen. Undantagen bör 
inte resultera i en exklusiv användning för 
vissa tjänster, förutom där dessa är 
nödvändiga för att rädda liv, utan snarare 
prioritera så att andra tjänster och tekniker 
kan existera samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt. För att 
innehavaren av tillståndet fritt ska kunna 
välja de effektivaste sätten att förmedla 
innehållet i de tillhandahållna tjänsterna 
över radiofrekvenserna, bör inte innehållet 
regleras i tillståndet för att använda 
radiofrekvenser.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att landbygdsområden förses med mobil bredbandsuppkoppling.

Ändringsförslag 146
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuell tilldelning av 
radiofrekvenser för att trygga främjandet 
av sådana kultur- och mediepolitiska mål 
som kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen, internationellt 
överenskomna 
radiofrekvensallokeringstabeller och 
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gemenskapslagstiftningens allmänna 
principer.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör texten om medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 147
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen. När 
medlemsstaterna gör detta får de ta 
hänsyn till den kulturella betydelsen av 
vissa tjänster och system för 
multimediebaserade ljud-, bild- och 
scenproduktioner samt de möjligheter 
som den så kallade digitala utdelningen 
erbjuder ny teknik och nya operatörer i 
detta hänseende. 

Or. en

Ändringsförslag 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 

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

för eventuella undantag för att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen. När 
medlemsstaterna gör detta får de ta 
hänsyn till den kulturella betydelsen av 
sändningssystem och professionella 
trådlösa mikrofonsystem för 
multimediebaserade ljud-, bild- och 
scenproduktioner.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 149
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen. Dessa mål bör 
överensstämma med andra mål av allmänt 
intresse som fastställs i skäl 22.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag understryker nödvändigheten av att skapa balans mellan målsättningen 
att medlemsstaterna ska främja kulturell och språklig mångfald och andra mål som uppställs 
i skäl 22. Detta är nödvändigt med avseende på proportionalitetsprincipen som är en av de 
viktigaste principerna i gemenskapsrätten. 
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Ändringsförslag 150
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen. Dessa mål bör på 
lämpligt sätt förenas med målen av 
allmänt intresse i skäl 22.

Or. en

Motivering

Att främja kulturell och språklig mångfald och mediepluralism ingår i medlemsstatens 
ansvarsområde. Därför har de utan tvekan rätt att bevilja undantag från principen om 
tjänsteneutralitet. Målet är dock inte att framhäva detta på bekostnad av de övriga mål av 
allmänt intresse som nämns i skäl 22. Ändringsförslaget klargör behovet av en mjuk och 
passande avvägning mellan dessa olika mål av allmänt intresse. Inget annat skulle vara 
förenligt med den grundläggande principen i EU-rätten, nämligen principen om 
proportionalitet.

Ändringsförslag 151
Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen. Dessa mål bör på 
lämpligt sätt förenas med målen av 
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allmänt intresse i skäl 22.

Or. en

Ändringsförslag 152
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha befogenhet att fastställa omfattning och art för undantag från 
nationell audiovisuell politik och mediepolitik.

Ändringsförslag 153
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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samråd.

Or. en

Motivering

Juridisk konsekvens med ändringsförslagen till artikel 6.1.

Ändringsförslag 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Juridisk konsekvens för principerna om teknik- och tjänsteneutralitet.

Ändringsförslag 155
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med tanke på undantagens effekt på 
utvecklingen av den inre marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster bör 

utgår
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kommissionen kunna harmonisera 
omfattning och art för undantag från 
principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet, förutom sådana som 
syftar till att främja kulturell och språklig 
mångfald och mediepluralism, med 
beaktande av harmoniserade tekniska 
villkor när det gäller tillgång till och 
effektiv användning av radiofrekvenser 
enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG av den 
7 mars 2002 om ett regelverk för 
radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(”radiospektrumbeslutet”). 

Or. en

Motivering

Juridisk konsekvens med förslaget om en ändrad artikel 9c.

Ändringsförslag 156
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Med tanke på den inre marknaden kan 
det även bli nödvändigt att på
gemenskapsnivå harmonisera 
identifieringen av försäljningsbara 
frekvensband, villkoren för handel med 
spektrum eller övergången till 
försäljningsbara nyttjanderätter i 
särskilda band, ett minimiformat för 
försäljningsbara rätter, krav för att 
säkerställa den centrala tillgången på samt 
tillgängligheten och tillförlitligheten för 
information som är nödvändig för 
handeln med spektrum samt krav för att 
skydda konkurrensen och förhindra 
spektrumhamstring. Kommissionen bör 

(27) Med tanke på den inre marknaden kan 
det även bli nödvändigt att på 
gemenskapsnivå identifiera 
försäljningsbara frekvensband, krav för att 
säkerställa central tillgång och 
tillgänglighet samt krav för att skydda 
konkurrensen och förhindra 
spektrumhamstring. Kommissionen bör 
därför i enlighet med 
radiospektrumbeslutet (676/2002/EG) 
beviljas befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för denna 
harmonisering. Sådana 
genomförandeåtgärder bör ta hänsyn till 
huruvida individuella användarrättigheter 
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därför beviljas befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för denna 
harmonisering. Sådana 
genomförandeåtgärder bör ta hänsyn till 
huruvida individuella användarrättigheter 
har utfärdats på kommersiell eller 
icke-kommersiell grund.

har utfärdats på kommersiell eller 
icke-kommersiell grund.

Or. en

Motivering

Nödvändiga åtgärder för spektrumsamordning på europeisk nivå.

Ändringsförslag 157
Gabriele Albertini

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 utan negativa följder för befintliga 
tjänster. Kommissionens befogenheter när 
det gäller att anta tekniska 
genomförandeåtgärder bör dessutom, vid 
behov, omfatta åtgärder för att underlätta 
enkel gränsöverskridande åtkomst, för att 
göra det möjligt för EU:s medborgare, 
inbegripet resenärer och användare med 
funktionshinder, att nå viktiga tjänster, till 
exempel internationell 
nummerupplysning.

Or. en

Motivering

Harmoniserad europeisk numrering skulle vara till oerhörd nytta för alleuropeiska tjänster. 
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Emellertid skulle det ha en negativ effekt, där avreglering redan har skett utan någon sådan 
harmonisering, t.ex. när det gäller nummerupplysning.

Nummerupplysning är ett viktigt anslutningsverktyg enligt skäl 11 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Det är mycket viktigt för att främja den inre marknaden att en 
europeisk medborgare kan resa till en annan medlemsstat och därifrån nå sin vanliga 
nummerupplysningstjänst och få information på det egna språket.

Ändringsförslag 158
Stefano Zappalà

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 utan negativa följder för befintliga 
tjänster. Kommissionens befogenheter när 
det gäller att anta tekniska 
genomförandeåtgärder bör dessutom, vid 
behov, omfatta åtgärder för att underlätta 
enkel gränsöverskridande åtkomst, för att 
göra det möjligt för EU:s medborgare, 
inbegripet resenärer och användare med 
funktionshinder, att nå viktiga tjänster, till 
exempel internationell 
nummerupplysning. 

Or. en

Motivering

Harmoniserad europeisk numrering skulle vara till oerhörd nytta för alleuropeiska tjänster. 
Emellertid skulle det ha en negativ effekt där avreglering redan har skett utan någon sådan 
harmonisering, t.ex. när det gäller nummerupplysning.

Nummerupplysning är ett viktigt anslutningsverktyg enligt skäl 11 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Det är mycket viktigt för att främja den inre marknaden att en 
europeisk medborgare kan resa till en annan medlemsstat och därifrån nå sin vanliga 
nummerupplysningstjänst och få information på det egna språket.
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Ändringsförslag 159
Patrizia Toia

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 åtgärder för att underlätta 
enkel gränsöverskridande åtkomst, för att 
göra det möjligt för EU:s medborgare, 
inbegripet resenärer och användare med 
funktionshinder, att nå viktiga tjänster, till 
exempel internationell 
nummerupplysning.

Or. en

Motivering

Harmoniserad europeisk numrering skulle vara till oerhörd nytta för alleuropeiska tjänster. 
Emellertid skulle det ha en negativ effekt där avreglering redan har skett utan någon sådan 
harmonisering, t.ex. när det gäller nummerupplysning. Avsevärda investeringar har redan 
gjorts i nationella nummerplaner och följaktligen i olika nummer i olika medlemsstater. Det 
är mycket viktigt för att främja den inre marknaden att en europeisk medborgare kan resa till 
en annan medlemsstat och därifrån nå sin vanliga nummerupplysningstjänst och få 
information på det egna språket.
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Ändringsförslag 160
Nikolaos Vakalis

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. 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 (t.ex. vatten, avlopp, el och 
gas) genom vilken infrastruktur för 
elektronisk kommunikation kan 
utvecklas, för att skapa lika 
konkurrensvillkor och öka möjligheten till 
utbyggnad av alternativ infrastruktur.

Or. en

Motivering

Nya generationens tjänster kommer inte 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 
(t.ex. ledningar för el, gas och avlopp) – gör det möjligt för mer än en aktör att ha tillgång till 
infrastruktur för att tillhandahålla sina tjänster. Alla ledningar bör omfattas av samma typ av 
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regler så att konkurrensvillkoren blir desamma.

Ändringsförslag 161
Anni Podimata

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. Ett förbättrat 
gemensamt utnyttjande av faciliteter kan 
förbättra konkurrensen markant och sänka 
företagens totala kostnader, både 
ekonomiskt och miljömässigt, 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 byggas ut, för att 
skapa lika konkurrensvillkor och öka 
möjligheten till utbyggnad av alternativ 
infrastruktur.

Or. en

Motivering

Nya generationens tjänster kommer inte använda de gamla kopparledningarna. En helt ny 
infrastruktur kommer att utvecklas, för vilken flaskhalsen är de fysiska ledningar genom vilka 
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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. Ledningar bör omfattas av samma typ av 
regler så att konkurrensvillkoren blir desamma.

Ändringsförslag 162
Catherine Trautmann

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 rättvist, effektiv och 
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 nätdelar och tillhörande faciliteter 
som ledningar, master, antenner, tillträde 
till byggnader och en bättre samordning av 
anläggningsarbeten. Ett förbättrat 
gemensamt utnyttjande av faciliteter kan 
förbättra konkurrensen markant och sänka 
företagens allmänna ekonomiska och 
miljömässiga kostnader för att bygga ut 
infrastrukturen för elektronisk 
kommunikation, framför allt utbyggnad av 
nya fiberoptiska accessnät. Särskilt bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna kunna 
ålägga operatörerna att ge ett 
referenserbjudande för tillgång till sina 
ledningar på ett rättvist och icke-
diskriminerande sätt.

Or. en
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Motivering

Tillägg i överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 12. Nya aktörer bör kunna få 
tillgång till ledningar hos en operatör med betydande marknadsinflytande på ett rättvist och 
icke-diskriminerande sätt. Detta kommer att underlätta konkurrensen när det gäller 
infrastruktur och övergången till en fullt konkurrensutsatt marknad. Delning av nätdelar och 
tillhörande faciliteter kan skynda på utbyggnaden av nya nät och minska den ekonomiska och 
miljömässiga belastningen.

Ändringsförslag 163
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

som betydligt påverkat funktionen för nät 
eller tjänster. Man bör beakta att en 
framgångsrik tillämpning av adekvata 
säkerhetsåtgärder inte är en engångsåtgärd 
utan en kontinuerlig process av 
tillämpning, granskning och uppdatering. 
Leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör vidta åtgärder 
för att skydda sin integritet och säkerhet i 
enlighet med de uppskattade riskerna med 
hänsyn till den aktuella kunskapsnivån för 
sådana åtgärder.

Or. en

Motivering

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet kommer också i fortsättningen att ha 
ensam behörighet för säkerhet vad gäller nät och tjänster.

Ändringsförslag 164
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) När det finns ett behov av att enas om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 
bör kommissionen få befogenhet att anta 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
uppnå en lämplig säkerhetsnivå för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på den inre 
marknaden. Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet 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 
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utföra sina uppgifter bör de få befogenheter 
att undersöka och införa sanktioner när 
kraven inte uppfylls.

att kunna utföra sina uppgifter bör de få 
befogenheter att undersöka och införa 
sanktioner när kraven inte uppfylls.

Or. en

Motivering

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet kommer också i fortsättningen att ha 
ensam behörighet för säkerhet vad gäller nät och tjänster.

Ändringsförslag 165
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) När det finns ett behov av att enas om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 
bör kommissionen få befogenhet att anta 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
uppnå en lämplig säkerhetsnivå för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på den inre 
marknaden 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.
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Or. en

Motivering

Genomförandebefogenheterna för nationella tillsynsmyndigheter och den föreslagna 
europeiska kommunikationsmyndigheten kommer inte att ge skyndsamma och effektiva 
lösningar. En kostnadsersättningsmodell bör införas där kommissionen anser att det behövs 
för att införa tekniska genomförandeåtgärder. Det skulle också skapa lämpliga incitament för 
näringslivet, tillsynsmyndigheterna och kommissionen att utarbeta och genomföra 
säkerhetsnormer med hjälp av näringslivets självreglerande mekanismer.

Ändringsförslag 166
Angelika Niebler

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 
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 

utgår
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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. de

Motivering

En funktionell uppdelning av vertikalt integrerade telekommunikationsföretag utgör ett 
massivt och oproportionerligt ingrepp i företagens rättigheter. Ett så drastiskt instrument för 
att säkerställa konkurrensen är enbart nödvändigt om den nuvarande regleringen av tillträdet 
till marknaderna inte fungerar eller riskerar att inte fungera. Något sådant har inte ens 
Europeiska kommissionen kunnat fastställa. Nuvarande reglering tillhandahåller tvärtom 
konkurrenterna tillfredställande tillgång till nät som tillhör nätverksoperatörer med 
betydande marknadsinflytande.

Ändringsförslag 167
Erika Mann

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 

(43) Syftet med funktionell delning, där 
den vertikalt integrerade operatören ska 
upprätta operativt separata affärsenheter, är 
att säkerställa tillhandahållandet av fullt 
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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 
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.

likvärdiga produkter för samtliga 
operatörer i senare led, inbegripet de 
vertikalt integrerade operatörernas egna 
divisioner nedströms. Med funktionell 
delning kan konkurrensen eventuellt 
förbättras på flera relevanta marknader 
genom att betydligt minska motiven för att 
diskriminera och genom att göra det 
enklare att verifiera och genomdriva 
efterlevnaden av icke-diskriminerande 
skyldigheter. För att undvika snedvridning 
i konkurrensen på den inre marknaden bör 
kommissionen i förväg godkänna förslag 
till funktionell delning.

Or. en
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Motivering

Funktionell delning förekommer redan i vissa medlemsstater. Att införa särskilda lösningar 
för ”exceptionella fall” är ett intressant förslag, men man bör ta ställning till det på nytt i 
samband med översynen 2014. Då kommer förståelsen av hur funktionell delning leder till 
ökad konkurrens och samtidigt möjliggör investering i ny infrastruktur att ha klarnat.

Ändringsförslag 168
Ivo Belet

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 
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 

(43) Syftet med funktionell delning, där 
den vertikalt integrerade operatören ska 
upprätta operativt separata affärsenheter, är 
att i exceptionella fall, där de mål som 
anges i artikel 8 i ramdirektivet inte kan 
uppnås genom befintliga lösningar,
säkerställa tillhandahållandet av fullt 
likvärdiga produkter för samtliga 
operatörer i senare led, inbegripet de 
vertikalt integrerade operatörernas egna 
divisioner nedströms. Det kan vara 
berättigat som en lösning där man gång på 
gång bevisligen 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 efter genomförandet av en eller 
flera lösningar som tidigare ansetts 
lämpliga i enlighet med den bästa praxis 
som utarbetats av de europeiska 
nationella tillsynsmyndigheterna för 
genomförande och efterlevnad av 
icke-diskriminerande skyldigheter. Vid 
bedömning av utsikterna till konkurrens 
på infrastrukturområdet bör man fullt ut 
beakta den befintliga konkurrensen i 
fråga om infrastruktur i vissa geografiska 
delar av ett område där funktionell 
delning skulle tillämpas och den tekniska 
utveckling som på andra håll har 
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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.

möjliggjort konkurrens på 
infrastrukturområdet under liknande 
villkor. Det är dessutom 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 
de 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

Ändringsförslag 169
Paul Rübig

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 

(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 
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betydligt minska motiven för att 
diskriminera och genom att göra det 
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.

betydligt minska motiven för att 
diskriminera och genom att göra det 
enklare att verifiera och genomdriva 
efterlevnaden av icke-diskriminerande 
skyldigheter. Det kan 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 effektiv konkurrens inom en 
rimlig tid. 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 analys av en relevant marknad 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 delning kan vara ett sätt att förenkla verkställandet för de nationella 
tillsynsmyndigheterna, bör tillsynsorganen kunna använda denna åtgärd i förebyggande syfte 
(för att åtgärda allvarliga och bestående flaskhalsar) och inte bara efter det att en längre tid 
utan verkställande har visat att lösningarna varit ineffektiva (och konkurrens därför inte har 
utvecklats). Det är viktigt att hänvisa till ”effektiv” konkurrens eftersom en viss 
infrastrukturkonkurrens skulle kunna finnas utan att detta räcker för en effektiv restriktion 
(såsom i Förenade kungariket).
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Ändringsförslag 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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 
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 

(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 
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 marknader
och där det finns små eller inga utsikter till 
en framtida effektiv konkurrens inom en 
rimlig tid. 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 
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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.

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 delning kan vara ett sätt att förenkla verkställandet för myndigheten och 
reglerade operatörer, bör det vara möjligt för tillsynsorganen att använda denna åtgärd i 
förebyggande syfte (för att komma till rätta med allvarliga och bestående flaskhalsar) och 
inte bara efter det att en längre tid utan verkställande har visat att lösningarna varit 
ineffektiva (och konkurrens därför inte har utvecklats). Det är viktigt att hänvisa till 
”effektiv” konkurrens eftersom en viss infrastrukturkonkurrens skulle kunna finnas utan att 
detta blir någon effektiv restriktion för den dominerande operatören (såsom i Förenade 
kungariket).

Ändringsförslag 171
Mary Honeyball

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 
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 

(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 
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 
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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.

marknaderna och där det finns små eller 
inga utsikter till en effektiv framtida 
konkurrens 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

Ändringsförslag 172
Patrizia Toia

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 marknader
och där det finns små eller inga utsikter till 
en framtida effektiv konkurrens inom en 
rimlig tid. 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

De harmoniseringsåtgärder som föreskrivs i denna artikel är snarast att betrakta som 
genomförandeåtgärder och syftar till att reglera grundläggande aspekter av 
spektrumhanteringen. Det är därför mycket viktigt att kommissionens harmoniseringsinsatser 
stöds av en detaljerad utvärdering av den tekniska och driftsmässiga genomförbarheten och 
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effekterna av de ovan angivna åtgärderna. Denna bör genomföras av behöriga 
internationella tekniska organ, såsom Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT), 
nätverket av europeiska informationscentraler (ECC) och Europeiska institutet för 
telestandarder (ETSI). Enligt principerna om ”bättre lagstiftning” måste kommissionen 
dessutom agera öppet och hålla breda samråd med berörda aktörer på marknaden.

Ändringsförslag 173
Rebecca Harms

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 
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 

(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 
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 marknader
och där det finns små eller inga utsikter till 
en framtida effektiv konkurrens inom en 
rimlig tid. 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 
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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.

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 delning kan vara ett sätt att förenkla verkställandet för myndigheten och 
reglerade operatörer, bör det vara möjligt för tillsynsorganen att använda denna åtgärd i 
förebyggande syfte (för att komma till rätta med allvarliga och bestående flaskhalsar) och 
inte bara efter en längre tid utan verkställande.

Ändringsförslag 174
Gunnar Hökmark

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 
enklare att verifiera och genomdriva 
efterlevnaden av icke-diskriminerande 
skyldigheter. I exceptionella fall kan det 
vara berättigat som en lösning där man 

(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 
enklare att verifiera och genomdriva 
efterlevnaden av icke-diskriminerande 
skyldigheter. I exceptionella fall kan det 
vara berättigat som en lösning där det finns 
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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.

hinder för en effektiv icke-diskriminering 
på flera av de berörda marknaderna och där 
det finns små eller inga utsikter till en 
effektiv framtida konkurrens från ny 
infrastruktur inom en rimlig tid sedan en 
eller flera lösningar tillgripits som tidigare 
ansetts vara 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 delning kan vara ett sätt att förenkla verkställandet för myndigheter och 
tillsynsorgan, bör tillsynsorganen kunna använda denna åtgärd i förebyggande syfte (för att 
åtgärda allvarliga och bestående flaskhalsar) och inte bara efter det att en längre tid utan 
verkställande har visat att lösningarna varit ineffektiva (och konkurrens därför inte har 
utvecklats). Det är viktigt att hänvisa till ”effektiv” konkurrens eftersom en viss 
infrastrukturkonkurrens skulle kunna finnas utan att detta skapar någon effektiv restriktion 
för den dominerande operatören.
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Ändringsförslag 175
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Genomförandet av funktionell 
delning bör inte förhindra lämpliga 
samordningsmekanismer mellan de olika 
separata affärsenheterna för att garantera 
att moderbolagets ekonomiska och 
förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter skyddas.

utgår

Or. de

Motivering

En funktionell uppdelning av vertikalt integrerade telekommunikationsföretag utgör ett 
massivt och oproportionerligt ingrepp i företagens rättigheter. Ett så drastiskt instrument för 
att säkerställa konkurrensen är enbart nödvändigt om den nuvarande regleringen av tillträdet 
till marknaderna inte fungerar eller riskerar att inte fungera. Något sådant har inte ens 
Europeiska kommissionen kunnat fastställa. Nuvarande reglering tillhandahåller tvärtom 
konkurrenterna tillfredställande tillgång till nät som tillhör nätverksoperatörer med 
betydande marknadsinflytande.

Ändringsförslag 176
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) När ett vertikalt integrerat företag 
väljer att dela upp sin verksamhet genom 
att avyttra en väsentlig del av eller 
samtliga sina tillgångar till det lokala 
accessnätet till en separat juridisk enhet 
med annat ägande eller genom att inrätta 
en separat affärsenhet som ska hantera 
uppkopplingsprodukter, bör den 
nationella tillsynsmyndigheten bedöma 
effekten av den avsedda affären för 

utgår
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samtliga existerande rättsliga skyldigheter 
som införts för den vertikalt integrerade 
operatören för att säkerställa att den nya 
organisationen är förenlig med 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster). Den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
bör utföra en ny analys av marknaderna 
där den avskilda enheten är verksam och 
införa, bibehålla, ändra eller återkalla 
skyldigheter i enlighet därmed. Den 
nationella tillsynsmyndigheten bör i det 
sammanhanget kunna begära 
information från företaget.

Or. de

Motivering

Frivillig nätförsäljning bör inte omfattas av lagstiftning. Eventuell konkurrensinverkan bör 
prövas inom ramen för gemenskapens eller nationell konkurrenslagstiftning. Kommissionens 
förslag i denna fråga förkastas.

Ändringsförslag 177
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Val av nätoperatör och förval av 
nätoperatör utgör viktiga hörnstenar i den 
konkurrens som skapats hitintills och bör 
således även i framtiden på ett 
teknikneutralt sätt vara möjligt för 
slutanvändarna. Fastställandet av en 
sådan skyldighet ströks av naturliga skäl i 
direktiv 2002/22/EG och fördes in i 
direktiv 2002/19/EG.

Or. de
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Motivering

Om valet av nätoperatör och förvalet av nätoperatör, även om enbart under en viss tid, 
upphörde av juridiska skäl skulle detta resultera i konkurrensnackdelar som inte längre skulle 
kunna rättas till och leda till en minskning av konkurrenternas infrastrukturinvesteringar och 
en försämring av den infrastruktur som man redan investerat i. 

Ändringsförslag 178
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Även om det under vissa 
omständigheter är lämpligt för en nationell
tillsynsmyndighet att införa skyldigheter 
för operatörer som inte har något 
betydande inflytande på marknaden i syfte 
att uppnå mål som t.ex. att slutanvändarna 
kan nå varandra eller samverkan mellan 
tjänster, är det trots detta nödvändigt att 
säkerställa att sådana skyldigheter införs i 
enlighet med regelverket och särskilt med 
dess anmälningsförfaranden.

(46) Även om det under vissa 
omständigheter är lämpligt för en nationell 
tillsynsmyndighet att införa skyldigheter 
för operatörer som inte har något 
betydande inflytande på marknaden i syfte 
att uppnå mål som t.ex. att slutanvändarna 
kan nå varandra eller samverkan mellan 
tjänster, eller i syfte att främja effektivitet, 
hållbar konkurrens och största möjliga 
nytta för slutanvändarna, är det trots detta 
nödvändigt att säkerställa att sådana 
skyldigheter införs i enlighet med 
regelverket och särskilt med dess 
anmälningsförfaranden.

Or. en

Motivering

Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut överdrivna priser för 
nummerupplysning och förhindrar även leverantörer av nummerupplysningstjänster att 
fastställa sina egna taxor. Det finns ingenting som motiverar att operatörerna tar ut avgifter 
som skiljer sig från dem för liknande samtrafikprodukter som också innebär att data överförs 
till och från en sammanlänkningspunkt. Dessa problem måste lösas för att fördelarna med 
konkurrens inom nummerupplysningstjänster fullt ut ska komma slutanvändarna till godo och 
för att nummerupplysning till slutanvändarna inte längre ska regleras som en 
samhällsomfattande tjänst.



AM\725135SV.doc 89/107 PE407.629v01-00

SV

Ändringsförslag 179
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Kommissionen har befogenheter att 
anta genomförandeåtgärder i syfte att 
anpassa de villkor för tillgång till digitala 
televisions- och radiotjänster som anges i 
bilaga I till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen. Detta gäller även 
för minimiförteckningen över punkter i 
bilaga II som måste offentliggöras för att 
uppfylla kravet på god insyn.

(47) Kommissionen har befogenheter att 
anta genomförandeåtgärder i syfte att 
anpassa de villkor för tillgång till digitala 
televisions- och radiotjänster som anges i 
bilaga I till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen. Detta gäller även 
för minimiförteckningen över punkter i 
bilaga II som måste offentliggöras för att 
uppfylla kravet på god insyn. 
Kommissionen bör också ha befogenhet 
att ställa krav avseende samtrafik på 
operatörer som kontrollerar tillträdet till 
slutanvändarna, så att konkurrensen 
inom nummerupplysningstjänster helt 
kan komma slutanvändarna till godo. 
Dessa tjänster är ett viktigt verktyg för 
användningen av elektroniska 
kommunikationstjänster, särskilt för äldre 
användare och användare med 
funktionshinder. Åtgärder på 
operatörsnivå kan särskilt 
rekommenderas ifall de underlättar 
avskaffandet av regleringen för 
samhällsomfattande tjänster på 
användarnivå och möjliggör övergången 
till en helt konkurrensutsatt miljö.

Or. en

Motivering

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Ändringsförslag 180
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Kommissionen har befogenheter att 
anta genomförandeåtgärder i syfte att 
anpassa de villkor för tillgång till digitala 
televisions- och radiotjänster som anges i 
bilaga I till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen. Detta gäller även 
för minimiförteckningen över punkter i 
bilaga II som måste offentliggöras för att 
uppfylla kravet på god insyn.

(47) Kommissionen har befogenheter att 
anta genomförandeåtgärder i syfte att 
anpassa de villkor för tillgång till digitala 
televisions- och radiotjänster som anges i 
bilaga I till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen. Detta gäller även 
för minimiförteckningen över punkter i 
bilaga II som måste offentliggöras för att 
uppfylla kravet på god insyn. Dessutom 
bör kommissionen ha befogenhet att ställa 
krav avseende samtrafik på operatörer på 
grossistnivå som kontrollerar tillträdet till 
slutanvändarna, för att på så sätt se till att 
konkurrensen på området för 
nummerupplysningstjänster fullt ut 
kommer slutanvändarna till godo. Dessa 
tjänster är ett viktigt verktyg för 
användningen av elektroniska 
kommunikationstjänster, särskilt för äldre 
användare och användare med 
funktionshinder. Åtgärder på grossistnivå 
är särskilt lämpliga när de underlättar 
avskaffandet av reglering som avser 
samhällsomfattande tjänster på 
slutanvändarnivå och möjliggör 
övergången till en helt konkurrensutsatt 
marknad.

Or. en

Motivering

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
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removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Ändringsförslag 181
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Kommissionen har befogenheter att 
anta genomförandeåtgärder i syfte att 
anpassa de villkor för tillgång till digitala 
televisions- och radiotjänster som anges i 
bilaga I till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen. Detta gäller även 
för minimiförteckningen över punkter i 
bilaga II som måste offentliggöras för att 
uppfylla kravet på god insyn.

(47) Kommissionen har befogenheter att 
anta genomförandeåtgärder i syfte att 
anpassa de villkor för tillgång till digitala 
televisions- och radiotjänster som anges i 
bilaga I till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen. Detta gäller även 
för minimiförteckningen över punkter i 
bilaga II som måste offentliggöras för att
uppfylla kravet på god insyn. Dessutom 
kan kommissionen ha befogenhet att 
ställa krav om samtrafik på operatörer på 
grossistnivå som kontrollerar tillträdet till 
slutanvändarna, för att på så sätt se till att 
konkurrensen på området för 
nummerupplysningstjänster fullt ut 
kommer slutanvändarna till godo. Dessa 
tjänster är ett viktigt verktyg för 
användningen av elektroniska 
kommunikationstjänster, särskilt för äldre 
användare och användare med 
funktionshinder.

Or. en

Motivering

Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut överdrivna priser för 
nummerupplysning och förhindrar även leverantörer av nummerupplysningstjänster att 
fastställa sina egna taxor. Dessa problem måste åtgärdas för att alla fördelarna med 
konkurrens inom nummerupplysningstjänster ska komma slutanvändarna till godo och för att 
nummerupplysningstjänster till slutanvändare i fortsättningen inte ska regleras som en 
samhällsomfattande tjänst.
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Ändringsförslag 182
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) När genomförandet av 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation och spektrumpolitik 
kräver harmoniseringsåtgärder som 
omfattar mer än tekniska 
tillämpningsåtgärder, bör kommissionen 
lägga fram lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Åtgärder som innebär att nya väsentliga bestämmelser läggs till lagstiftningen bör omfattas 
av lagstiftningsförslag. Endast icke-väsentliga ändringar får göras genom 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) När genomförandet av 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation och spektrumpolitik 
kräver harmoniseringsåtgärder som 
omfattar mer än tekniska 
tillämpningsåtgärder, bör kommissionen 
lägga fram lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att garantera konsekvensen i juridiskt hänseende med 
skäl 7a och artikel 1.2 i beslut 1999/468/EG. Åtgärder som innebär att nya viktiga 
bestämmelser läggs till lagstiftningen bör omfattas av lagstiftningsförslag. Endast 
icke-väsentliga ändringar får göras genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 184
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) När genomförandet av 
gemenskapens politik för elektronisk 
kommunikation och spektrumpolitik 
kräver harmoniseringsåtgärder som 
omfattar mer än tekniska 
tillämpningsåtgärder, bör kommissionen 
lägga fram lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att garantera konsekvensen i juridiskt hänseende med 
skäl 7a och artikel 1.2 i beslut 1999/468/EG. Åtgärder som innebär att nya viktiga 
bestämmelser läggs till lagstiftningen bör omfattas av lagstiftningsförslag. Endast icke-
väsentliga ändringar får göras genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 185
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Införandet av kraven på tjänste- och 
teknikneutralitet vid tilldelnings- och 
fördelningsbeslut, tillsammans med de 

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen till skäl 21 och skäl 22.

Ändringsförslag 186
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Införandet av kraven på tjänste- och 
teknikneutralitet vid tilldelnings- och 
fördelningsbeslut, tillsammans med de 
ökade möjligheterna att överföra 
rättigheter mellan företag, bör öka 
friheten och möjligheterna att leverera 

utgår
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elektronisk kommunikation och 
audiovisuella medietjänster till 
allmänheten och därmed även göra det
enklare att nå mål av allmänt intresse. 
Därför kan vissa skyldigheter av allmänt 
intresse som införts för sändningsföretag 
vid distribution av audiovisuella 
medietjänster uppfyllas i allt högre grad 
utan att man behöver bevilja individuella 
nyttjanderätter för spektrumanvändning. 
Användningen av särskilda kriterier vid 
fördelning av spektrum till 
sändningsföretag kan endast berättigas i 
de fall där det är ytterst viktigt att uppfylla 
ett särskilt mål av allmänt intresse som 
fastställts i den nationella lagstiftningen. 
Förfaranden i samband med fullföljandet 
av mål av allmänt intresse bör under alla 
omständigheter vara objektiva, 
proportionella, icke-diskriminerande och 
med god insyn.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha full behörighet att besluta om väsentliga kulturella undantag.

Ändringsförslag 187
Dominique Vlasto

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. en
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Motivering

Medlemsstaterna måste kunna ha kvar eller införa system där skyldigheten att betala avgifter 
för nyttjanderätter ersätts av en skyldighet att uppfylla specifika mål av allmänt intresse. 
Dessa system är vanliga för frekvenser för markbundna sändningar eftersom de främjar 
mediemångfalden.

Ändringsförslag 188
Anne Laperrouze

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. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna ha kvar eller införa system där skyldigheten att betala avgifter 
för nyttjanderätter ersätts av en skyldighet att uppfylla specifika mål av allmänt intresse. 
Dessa system är vanliga för frekvenser för markbundna sändningar eftersom de främjar 
mediemångfalden.

Ändringsförslag 189
Rebecca Harms

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. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna ha kvar eller införa system där skyldigheten att betala 
användningsavgifter ersätts av en skyldighet att uppfylla specifika mål av allmänt intresse. 
Dessa system är vanliga för frekvenser för markbundna sändningar eftersom de främjar 
mediemångfalden.

Ändringsförslag 190
Robert Goebbels

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. en

Motivering

Denna princip kommer att vara svår att tillämpa. Den skulle till exempel tvinga innehavare 
av parabolantenner att registrera dessa, vilket skulle leda till omständlig administration av 
miljontals registerposter. Detta skulle i slutändan vara till nackdel för konsumenterna 
(slutanvändarna) inom EU.

Ändringsförslag 191
Erna Hennicot-Schoepges

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 

utgår
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avgifter och taxor som fastställts för 
användningen av spektrum.

Or. en

Motivering

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions: downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.

This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.

It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Ändringsförslag 192
Mary Honeyball

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. en

Ändringsförslag 193
Catherine Trautmann

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 

(50) Alla beslut om att helt eller delvis 
undanta spektrumanvändare från 
skyldigheten att betala de normala avgifter 
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och taxor som fastställts för användningen 
av spektrum.

och taxor som fastställts för användningen 
av spektrum måste vara objektiva, medge 
insyn och bygga på andra skyldigheter av 
allmänt intresse fastställda i nationell lag.

Or. en

Motivering

Här inkluderas Guardans ändringsförslag 8. Medlemsstaterna måste kunna ha kvar eller 
införa system där skyldigheten att betala avgifter för nyttjanderätter ersätts av en skyldighet 
att uppfylla specifika mål av allmänt intresse. Dessa system är vanliga för frekvenser för 
markbundna sändningar eftersom de främjar mediemångfalden.

Ändringsförslag 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna ha kvar eller införa system där skyldigheten att betala 
användningsavgifter ersätts av en skyldighet att uppfylla specifika mål av allmänt intresse. 
Dessa system är vanliga för frekvenser för markbundna sändningar eftersom de främjar 
mediemångfalden.
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Ändringsförslag 195
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Giltigheten för individuella 
nyttjanderätter som det inte går att handla 
med bör begränsas i tiden med tanke på 
dess begränsande påverkan på det fria 
tillträdet till radiofrekvenser. När 
nyttjanderätter innehåller bestämmelser om 
förlängning av giltigheten bör 
medlemsstaterna först utföra en 
granskning, inbegripet ett offentligt 
samråd, där marknad, omfattning och 
teknisk utveckling beaktas. Med tanke på 
bristen på spektrum bör individuella 
nyttjanderätter som beviljats till företag 
granskas regelbundet. Medlemsstaterna 
bör när de utför denna granskning väga 
intressena hos innehavarna av rättigheterna 
med behovet av att stimulera till införandet 
av spektrumhandeln liksom en flexiblare 
användning av spektrum genom allmänna 
tillstånd där så är möjligt.

(51) Giltigheten för individuella 
nyttjanderätter som det inte går att handla 
med bör begränsas i tiden med tanke på 
dess begränsande påverkan på det fria 
tillträdet till radiofrekvenser. När 
nyttjanderätter innehåller bestämmelser om 
förlängning av giltigheten bör 
medlemsstaterna först utföra en 
granskning, inbegripet ett offentligt 
samråd, där marknad, omfattning och 
teknisk utveckling beaktas. 
Medlemsstaterna bör när de utför denna 
granskning väga intressena hos 
innehavarna av rättigheterna och 
konsumenterna (med hänsyn till gjorda 
investeringar, potentialen för 
investeringar och innovation samt 
behovet av säkerhet för företagen) med 
behovet av att stimulera till införandet av 
spektrumhandeln liksom en flexiblare 
användning av spektrum genom allmänna 
tillstånd där så är möjligt.

Or. en

Motivering

Granskningen av nuvarande nyttjanderätter för radiospektrum måste

- ta hänsyn till de affärsmodeller som finns i vissa kommunikationssektorer, till exempel 
bland satellitoperatörer, och

- uppmuntra investering och innovation i dessa sektorer på ett sätt som gynnar den 
europeiska industrin.

Att konstruera och bygga ett satellitsystem tar till exempel många år. När en satellit väl har 
skjutits upp har den en beräknad livstid på 15–20 år. För att skapa säkerhet för företagen och 
stimulera till investering och innovation måste det finnas en rimlig förväntan om att 
tillståndet ska förnyas så att det omfattar hela den perioden.
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Ändringsförslag 196
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) För att säkra en effektiv hantering 
och samordning av 
spektrumanvändningen över hela 
gemenskapen bör man, vid genomförande 
av åtgärder enligt detta direktiv, erkänna 
det arbete i fråga om 
radiospektrumhantering som bedrivs av 
internationella och regionala 
organisationer, till exempel 
Internationella teleunionen (ITU) och 
Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT). Vid 
genomförandet av detta direktiv bör 
medlemsstaterna och kommissionen 
erkänna innehållet i de internationella 
avtal som medlemsstaterna har ingått 
enligt ITU:s radioreglemente.

Or. en

Motivering

Det går inte att bortse från ITU:s betydelse för att fastställa internationellt bindande regler 
för en effektiv spektrumanvändning och en effektiv, rationell och kostnadseffektiv användning 
av omloppsbanor. En effektiv spektrumanvändning förutsätter att operatörerna rättar sig 
efter och utgår från ITU:s registrerings- och samordningsförfaranden, så att nätverk och 
system framgångsrikt kan samordnas och börja användas.
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Ändringsförslag 197
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Kommissionen bör i samarbete med 
BERT övervaka utvecklingen av 
konkurrensen på infrastrukturområdet i 
sektorn för elektronisk kommunikation. 
Kommissionen bör i januari 2014 se över 
den sektorspecifika förhandsregleringen 
för att utvärdera utfasningen av denna 
samt hur den i fortsättningen ska 
tillämpas i medlemsstater och på 
nationella delmarknader där konkurrens 
inom infrastrukturen inte är möjlig ännu.

Or. en

Ändringsförslag 198
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(59) Åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av ramdirektivet, 
tillträdesdirektivet och
auktorisationsdirektivet bör antas i enlighet 
med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter. Europeiska 
kommissionen bör inte vidta åtgärder som 
kan få negativ effekt på medlemsstaternas 
mål för kultur- och mediepolitiken i form 
av genomförandeåtgärder.

Or. en



AM\725135SV.doc 103/107 PE407.629v01-00

SV

Motivering

Den föreslagna inskränkningen behövs med tanke kommissionens utvidgade 
genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 199
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(59) Åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av ramdirektivet, 
tillträdesdirektivet och 
auktorisationsdirektivet bör antas i enlighet 
med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter. Europeiska 
kommissionen bör inte vidta åtgärder som 
kan få negativ effekt på medlemsstaternas 
mål för kultur- och mediepolitiken i form 
av genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 200
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 

utgår
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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 
förfarande bör kommissionen kunna 
tillämpa det skyndsamma förfarandet i 
artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Den av kommissionen föreslagna behörigheten att utarbeta riktlinjer genom 
föreskrivandeförfarandet med kontroll inskränker väsentligt Europaparlamentets rättigheter 
och bör således förkastas.
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Ändringsförslag 201
Rebecca Harms

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 förfarande bör 
kommissionen kunna tillämpa det 
skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG.

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

Or. en
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Motivering

Harmoniseringsåtgärder som innebär att nya viktiga förslag läggs till lagstiftningen bör 
omfattas av ett lagstiftningsförslag. Endast icke-väsentliga ändringar får göras genom 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 202
Patrizia Toia

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 
förfarande bör kommissionen kunna 

(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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tillämpa det skyndsamma förfarandet i 
artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

I skäl 60 finns en förteckning över de befogenheter som kommissionen bör få. Bland dessa 
finns befogenheten att harmonisera verkställandet av regelverkets bestämmelser. 
Alleuropeiska tjänster bör vara det första området för harmoniserad tillämpning av dessa 
bestämmelser. Globala telekommunikationstjänster mellan multinationella företags kontor i 
olika europeiska länder, och ofta i olika världsdelar, är ett bra exempel på alleuropeiska 
tjänster för vilka kommissionen bör harmonisera de nationella tillsynsbestämmelserna.
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