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Ändringsförslag 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv förvaltning av radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier och respekterar internationella 
avtal (inbegripet dem inom ramen för 
ITU) samt tar hänsyn till allmänintresset.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvensplaner. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden.

Ändringsförslag 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv förvaltning av radiofrekvenser för 

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

elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De 
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier, och att man beaktar 
internationella bestämmelser och 
allmänintresset.

Or. es

Motivering

Radiofrekvensernas specifika tekniska egenskaper kräver att förvaltningen av dem följer 
internationella avtal som går längre än förbindelserna mellan EU:s medlemsstater. Det gör 
dem också till ett lämpligt medel för att uppnå vissa allmännyttiga politiska mål, framför allt 
social och geografisk sammanhållning, främjande av yttrandefrihet och kulturell och språklig 
mångfald.

Ändringsförslag 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Eftersom frekvensernas räckvidd sträcker sig bortom EU:s gränser måste internationella 
bindande avtal som syftar till att undvika störningar respekteras.

Ändringsförslag 321
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Med hänsyn till att radiofrekvenser är 
en allmän nyttighet av stort socialt, 
kulturellt och ekonomiskt värde, ska 
medlemsstaterna säkerställa en effektiv 
förvaltning av radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De 
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier.

Or. en

Motivering

Radiofrekvenserna är utan tvivel en begränsad resurs. Både dess ekonomiska värde och dess 
värde ur allmännyttig synvinkel bör behandlas i enlighet därmed och på ett väl avvägt sätt så 
att spektrum hanteras effektivt.
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Ändringsförslag 322
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska främja 
harmoniseringen av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen, i linje 
med behovet av en ändamålsenlig och 
effektiv användning och i enlighet med 
beslut nr 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet).

2. Medlemsstaterna ska främja 
harmoniseringen av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen, i linje 
med behovet av en ändamålsenlig och 
effektiv användning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslag 58 genom vilket radiospektrumbeslutet 
upphävs i syfte att uppnå ett integrerat, förenklat och sammanhängande regelverk för 
radiospektrum. 

Ändringsförslag 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska främja 
harmoniseringen av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen, i linje 
med behovet av en ändamålsenlig och 
effektiv användning och i enlighet med 
beslut nr 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet).

2. Medlemsstaterna ska främja 
harmoniseringen av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen, i linje 
med behovet av en ändamålsenlig och 
effektiv användning, som gagnar 
konsumenterna genom att förverkliga 
stordriftsfördelar och skapa samverkande 
tjänster, och i enlighet med 
beslut nr 676/2002/EG 
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(radiospektrumbeslutet).

Or. en

Ändringsförslag 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att garantera lika behandling får 
inga användare av radiofrekvensspektrum 
undantas från skyldigheten att betala de 
normala avgifter eller taxor som fastställts 
för användningen av spektrumet.

Or. ro

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa överensstämmelse med skäl 50. 

Ändringsförslag 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt
artikel 9 c, ska medlemsstaterna säkerställa 
att alla typer av radionät eller trådlös 
tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster.

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket, 
ska medlemsstaterna säkerställa, såvitt 
möjligt, att all typ av teknik kan användas i 
de radiofrekvensband som finns 
tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster, i enlighet med 
deras nationella 
frekvenstilldelningsplaner och ITU:s 
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radioreglemente.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden. Principen om teknik- och tjänsteneutralitet och ”flexibilitet” väcker 
frågan om huruvida satellitteknik och landbaserad (särskilt mobil) teknik kan användas på 
samma eller angränsande band.

Ändringsförslag 326
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9 c, ska medlemsstaterna
säkerställa att alla typer av radionät eller 
trådlös tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster.

3. 3. Om inte annat föreskrivs i andra 
stycket eller i åtgärderna som antagits 
enligt artiklarna 9c och 9d, ska 
medlemsstaterna såvitt möjligt underlätta 
användningen av alla typer av radionät 
eller trådlös tillträdesteknik i de 
radiofrekvensband som tilldelats för 
elektroniska kommunikationstjänster, i 
enlighet med deras nationella 
radiofrekvensplaner och ITU:s 
radioreglemente.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden.
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Ändringsförslag 327
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9 c, ska medlemsstaterna säkerställa 
att alla typer av radionät eller trådlös 
tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster.

3. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i enlighet med 
deras nationella frekvenstabeller och 
ITU:s radioreglemente.

Or. en

Motivering

I ITU:s radioreglemente införs en hänvisning till nationella frekvenstabeller.

Ändringsförslag 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9 c, ska medlemsstaterna säkerställa 
att alla typer av radionät eller trådlös 
tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9c, ska medlemsstaterna säkerställa 
att alla typer av radionät eller trådlös 
tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster, 
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elektroniska kommunikationstjänster. i enlighet med deras nationella 
frekvenstilldelningsplaner och ITU:s 
radioreglemente.

Or. en

Motivering

Eftersom frekvensernas räckvidd sträcker sig bortom EU:s gränser måste internationella 
bindande avtal som syftar till att undvika störningar respekteras.

Ändringsförslag 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9 c, ska medlemsstaterna
säkerställa att alla typer av radionät eller 
trådlös tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster.

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9c, ska medlemsstaterna främja 
användningen av alla typer av radionät 
eller trådlös tillträdesteknik i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster i 
enlighet med de nationella 
frekvenstabellerna och med beaktande så 
långt som möjligt av de bestämmelser på 
området som antagits av internationella 
telekommunikationsorgan.

Or. es

Motivering

Att främja en effektiv användning och förvaltning av radiofrekvenserna är ett av de mål som 
anges i artikel 8.2 och måste eftersträvas när det gäller både frekvensband som omfattas av 
ett allmänt tillstånd och sådana som omfattas av nyttjanderätter.
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Ändringsförslag 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat föreskrivs i andra stycket 
eller i åtgärderna som antagits enligt 
artikel 9 c, ska medlemsstaterna säkerställa 
att alla typer av radionät eller trådlös 
tillträdesteknik kan användas i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektroniska kommunikationstjänster.

3. Om inte annat föreskrivs i det andra 
stycket eller i åtgärderna som antagits 
enligt artikel 9c, ska medlemsstaterna 
säkerställa att all sorts teknik kan 
tillhandahållas i de radiofrekvensband som 
är öppna för elektronisk kommunikation.

Or. fr

Motivering

Alla typer av nät kan inte existera samtidigt utan nödvändiga tekniska begränsningar för att 
undvika störningar (t.ex. nät för radiosändningar och landbaserade mobila nät). Följaktligen 
bör neutraliteten för olika typer av nät uteslutas.

Ändringsförslag 331
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan dock fastställa 
proportionella och icke-diskriminerande 
begränsningar, där det är berättigat, för 
vilken typ av radionät eller trådlös 
tillträdesteknik som används, för att

Medlemsstaterna kan dock fastställa 
proportionella och icke-diskriminerande 
begränsningar, där det är berättigat, för 
vilken typ av radionät eller trådlös 
tillträdesteknik som används för 
elektroniska kommunikationstjänster, för 
att

Or. en
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Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden. Principen om teknik- och tjänsteneutralitet och ”flexibilitet” väcker 
frågan om huruvida satellitteknik och landbaserad (särskilt mobil) teknik kan användas på 
samma eller angränsande band.

Ändringsförslag 332
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika skadliga störningar, a) undvika eventuella skadliga störningar,

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden. Principen om teknik- och tjänsteneutralitet och ”flexibilitet” väcker 
frågan om huruvida satellitteknik och landbaserad (särskilt mobil) teknik kan användas på 
samma eller angränsande band.
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Ändringsförslag 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika skadliga störningar, a) undvika eventuella skadliga störningar,

Or. es

Motivering

Att främja en effektiv användning och förvaltning av radiofrekvenserna är ett av de mål som 
anges i artikel 8.2 och måste eftersträvas när det gäller både frekvensband som omfattas av 
ett allmänt tillstånd och sådana som omfattas av nyttjanderätter.

Ändringsförslag 334
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika skadliga störningar, a) undvika skadliga störningar som orsakas 
av brist på samordning mellan 
medlemsstater och operatörer som 
använder angränsande band, 

Or. en

Motivering

I förslaget bör man precisera vad som avses med ”skadliga störningar”, exempelvis 
störningar mellan gränser eller mellan operatörer som använder angränsande band.
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Ändringsförslag 335
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) garantera tjänstens kvalitet,

Or. en

Motivering

Utöver skadliga störningar bör även ”tjänstens kvalitet” vara ett kriterium för att föreskriva 
begränsningar för teknikneutralitet. Detta är särskilt viktigt i sådana fall där delad 
användning av spektrum tillåts. En hänvisning bör också göras till tillämpliga internationella 
avtal (t.ex. ITU). ”Tillhandahållandet av samhällsomfattande eller allmännyttiga tjänster” 
bör läggas till i förteckningen över eventuella begränsningar. Fasta nät håller på att ersättas 
av mobila kommunikationsnät och man bör garantera att mobila kommunikationsnät utgör ett 
sätt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Hänvisningar till artikel 9c bör strykas.

Ändringsförslag 336
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) skydda allmänheten från att exponeras
för elektromagnetiska fält,

b) garantera tjänstens tekniska kvalitet, 

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
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följa ITU:s förfaranden. Principen om teknik- och tjänsteneutralitet och ”flexibilitet” väcker 
frågan om huruvida satellitteknik och landbaserad (särskilt mobil) teknik kan användas på 
samma eller angränsande band.

Ändringsförslag 337
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säkerställa ett maximalt gemensamt
utnyttjande av radiofrekvenser där 
användningen av frekvenser omfattas av 
ett allmänt tillstånd, eller

c) uppfylla ett åtagande 
i ett internationellt avtal om utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller i 
ITU:s radioreglemente,

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden.

Ändringsförslag 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säkerställa ett maximalt gemensamt 
utnyttjande av radiofrekvenser där 
användningen av frekvenser omfattas av 
ett allmänt tillstånd, eller

c) främja en effektiv användning och 
säkra såväl en effektiv förvaltning av 
radiofrekvenser som tjänsternas tekniska 
kvalitet, eller
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Or. es

Motivering

Att främja en effektiv användning och förvaltning av radiofrekvenserna är ett av de mål som 
anges i artikel 8.2 och måste eftersträvas när det gäller både frekvensband som omfattas av 
ett allmänt tillstånd och sådana som omfattas av nyttjanderätter.

Ändringsförslag 339
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säkerställa ett maximalt gemensamt
utnyttjande av radiofrekvenser där 
användningen av frekvenser omfattas av 
ett allmänt tillstånd, eller

c) säkerställa ett effektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller 

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden. Principen om teknik- och tjänsteneutralitet och ”flexibilitet” väcker 
frågan om huruvida satellitteknik och landbaserad (särskilt mobil) teknik kan användas på 
samma eller angränsande band.
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Ändringsförslag 340
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säkerställa ett maximalt gemensamt 
utnyttjande av radiofrekvenser där 
användningen av frekvenser omfattas av 
ett allmänt tillstånd, eller

c) säkerställa ett maximalt gemensamt 
utnyttjande av radiofrekvenser, eller

Or. en

Ändringsförslag 341
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) skydda allmänheten från att 
exponeras för elektromagnetiska fält, eller

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden. Principen om teknik- och tjänsteneutralitet och ”flexibilitet” väcker 
frågan om huruvida satellitteknik och landbaserad (särskilt mobil) teknik kan användas på 
samma eller angränsande band.
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Ändringsförslag 342
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) säkerställa ett effektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller

Or. en

Ändringsförslag 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) säkerställa en effektiv 
spektrumanvändning,

Or. en

Motivering

Spektrumpolitikens allmänna vägledande princip bör vara att eftersträva en effektiv 
spektrumanvändning.
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Ändringsförslag 344
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) uppfylla ett mål av allmänt intresse i 
enlighet med punkt 4.

Or. en

Motivering

Behövs för att garantera mål av allmänt intresse.

Ändringsförslag 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) uppfylla ett mål av allmänt intresse i 
enlighet med punkt 4.

Or. en

Motivering

Nödvändigt för att skapa överensstämmelse med artikel 9.4.
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Ändringsförslag 346
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) uppfylla en skyldighet i enlighet med 
tillämpliga internationella avtal som avser 
användning av frekvenser.

Or. en

Motivering

Utöver skadliga störningar bör även ”tjänstens kvalitet” vara ett kriterium för att föreskriva 
begränsningar för teknikneutralitet. Detta är särskilt viktigt i sådana fall där delad 
användning av spektrum tillåts. En hänvisning bör också göras till tillämpliga internationella 
avtal (t.ex. ITU). ”Tillhandahållandet av samhällsomfattande eller allmännyttiga tjänster” 
bör läggas till i förteckningen över eventuella begränsningar. Fasta nät håller på att ersättas 
av mobila kommunikationsnät och man bör garantera att mobila kommunikationsnät utgör ett 
sätt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Hänvisningar till artikel 9c bör strykas.

Ändringsförslag 347
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att det var 
tredje år görs tekniska mätningar och 
epidemiologiska undersökningar för att 
kartlägga vilka åtgärder som krävs för att 
skydda folkhälsan mot elektromagnetiska 
fält.

Or. ro
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Motivering

Med tanke på de många farhågor som finns när det gäller hur folkhälsan påverkas av 
elektromagnetiska fält krävs regelbundna epidemiologiska undersökningar och särskilda 
mätningar.

Ändringsförslag 348
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i enlighet med 
deras nationella frekvenstabeller och 
ITU:s radioreglemente. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande åtgärder avseende de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör definieras i enlighet med de möjligheter som erbjuds i ITU:s 
radioreglemente, som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av 
denna ur juridisk synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som 
vidtas inom ramen för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är 
några begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av 
allmänt intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i enlighet med 
deras nationella frekvenstabeller och 
ITU:s radioreglemente. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande åtgärder avseende de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör definieras i enlighet med de möjligheter som erbjuds i ITU:s 
radioreglemente, som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av 
denna ur juridisk synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som 
vidtas inom ramen för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är 
några begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av 
allmänt intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen. Det räcker inte med att hänvisa till att ”främja kulturell och 
språklig mångfald och mediepluralism”, eftersom detta inte täcker alla de mål av allmänt 
intresse man söker uppnå med hjälp av den audiovisuella politiken.
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Ändringsförslag 350
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. 4. Om inte annat föreskrivs i det andra 
stycket, ska medlemsstaterna, såvitt 
möjligt, underlätta utnyttjandet av alla 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster i de 
radiofrekvensband som är öppna för 
elektronisk kommunikation, i enlighet med 
deras respektive nationella 
radiofrekvensplaner och 
ITU:s radioreglemente. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden.



PE407.631v01-00 24/103 AM\725138SV.doc

SV

Ändringsförslag 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. 4. Om inte annat föreskrivs i det andra 
stycket, ska medlemsstaterna, såvitt 
möjligt, underlätta utnyttjandet av alla 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster i de 
radiofrekvensband som är tillgängliga för 
elektronisk kommunikation, i enlighet med 
deras respektive nationella 
radiofrekvensplaner och 
ITU:s radioreglemente. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden. Principen om teknik- och tjänsteneutralitet och ”flexibilitet” väcker 
frågan om huruvida satellitteknik och landbaserad (särskilt mobil) teknik kan användas på 
samma eller angränsande band.

Ändringsförslag 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9c, ska 
medlemsstaterna främja så att alla typer av 
elektroniska kommunikationstjänster kan 
tillhandahållas i de radiofrekvensband som 
är öppna för elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterna kan dock fastställa 
proportionella och icke-diskriminerande 
begränsningar för de typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas i enlighet med de 
nationella frekvenstabellerna och, i 
förekommande fall, Internationella 
teleunionens (ITU) bestämmelser.

Or. es

Motivering

När det gäller det första förslaget bör man nämna behovet av överensstämmelse med 
nationella frekvenstabeller och relevanta internationella bestämmelser.

När det gäller det andra är behovet att säkra tjänster av hög kvalitet för slutanvändarna ett 
av de mål som är av allmänt intresse.

Vad gäller det tredje är det nödvändigt att hänvisa till radio- och tv-tjänsternas särart.

Ändringsförslag 353
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
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kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i enlighet med 
deras nationella frekvenstabeller och 
ITU:s radioreglemente. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radioreglemente, som 
fastställer på vilket sätt tjänster kan samexistera i ett givet band (t.ex. primäranvändare är 
skyddade och grannländer godkänner).

Ändringsförslag 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som ska tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9c, ska 
medlemsstaterna, i enlighet med 
internationellt avtalade frekvensplaner 
och ITU:s radioreglemente, säkerställa att 
alla typer av elektroniska 
kommunikationstjänster kan tillhandahållas 
i de radiofrekvensband som är öppna för 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterna kan dock fastställa 
proportionella och icke-diskriminerande 
begränsningar för de typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.
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Or. en

Motivering

Förslaget vare sig erkänner eller beaktar vikten av samordning med ITU:s föreskrifter och 
förfaranden och de internationella, rättsligt bindande begränsningar som dessa medför. En 
effektiv spektrumanvändning förutsätter att ITU:s ansöknings- och samordningsförfaranden 
följs.

Ändringsförslag 355
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och 
icke-diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster kan tillhandahållas 
i de radiofrekvensband som är öppna för 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterna kan dock fastställa 
proportionella och icke-diskriminerande 
begränsningar för de typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Utöver skadliga störningar bör även ”tjänstens kvalitet” vara ett kriterium för att föreskriva 
begränsningar för teknikneutralitet. Detta är särskilt viktigt i sådana fall där delad 
användning av spektrum tillåts. En hänvisning bör också göras till tillämpliga internationella 
avtal (t.ex. ITU). ”Tillhandahållandet av samhällsomfattande eller allmännyttiga tjänster” 
bör läggas till i förteckningen över eventuella begränsningar. Fasta nät håller på att ersättas 
av mobila kommunikationsnät och man bör garantera att mobila kommunikationsnät utgör ett 
sätt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Hänvisningar till artikel 9c bör strykas.
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Ändringsförslag 356
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som ska tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster. Medlemsstaterna 
kan dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som ska tillhandahållas.

Or. en

Motivering

ITU:s radioreglemente reglerar spektrumarrangemang mellan olika länder, huvudsakligen 
för att skydda mot störningar. Medlemsstaterna ges dock med avsikt möjlighet att avvika från 
bestämmelserna på det nationella planet eller i det fall en bilateral överenskommelse 
uppnåtts. En motsvarande flexibilitet behövs också när det gäller nationella 
allokeringsplaner, eftersom dessa inte alltid är transparenta och inte rättsligt bindande och 
ändras ofta. 

Ändringsförslag 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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De begränsningar som kräver att en tjänst
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk telekommunikationstjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som 
t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, behovet att garantera 
slutanvändarna en adekvat kvalitet på 
tjänsterna eller främjande av kulturell och 
språklig mångfald och pluralism i medierna 
och tillhandahållande av radio- och 
tv-sändningar så som detta definieras i 
nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. es

Motivering

När det gäller det första förslaget bör man nämna behovet av överensstämmelse med 
nationella frekvenstabeller och relevanta internationella bestämmelser.

När det gäller det andra är behovet att säkra tjänster av hög kvalitet för slutanvändarna ett 
av de mål som är av allmänt intresse.

Vad gäller det tredje är det nödvändigt att hänvisa till radio- och tv-tjänsternas särart.

Ändringsförslag 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk kommunikationstjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse uppfylls, så som 
detta definieras i nationell lagstiftning
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regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

i enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna, inbegripet radio- och 
televisionstjänsterna, så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Hänvisningen i punkt 9.4.2 till “främjande av kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism” är alltför snäv och bör utökas till att särskilt omfatta radio- och 
televisionstjänster.

Ändringsförslag 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk kommunikationstjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse, såsom detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, uppfylls, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna eller 
tillhandahållande av radio- och 
televisionstjänster så som detta definieras i 
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nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna även fortsättningsvis ansvarar för utformningen av kultur-
och mediepolitiken och att rättsliga garantier och flexibilitet på nationell nivå garanteras 
i denna fråga.

Ändringsförslag 360
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

De åtgärder som kräver att en tjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse, vilket definierats i 
nationell lagstiftning, uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som t.ex. 
livräddning, främjande av social, regional 
eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturpolitiska och mediepolitiska mål, 
såsom kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör definieras i enlighet med de möjligheter som erbjuds i ITU:s 
bestämmelser, som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna 
ur juridisk synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas 
inom ramen för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av allmänt 
intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

De åtgärder som kräver att en tjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse, vilket definierats i 
nationell lagstiftning, uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som t.ex. 
livräddning, främjande av social, regional 
eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturpolitiska och mediepolitiska mål, 
såsom kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör definieras i enlighet med de möjligheter som erbjuds i ITU:s 
bestämmelser, som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna 
ur juridisk synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas 
inom ramen för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av allmänt 
intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen. 
Det räcker inte med att hänvisa till att ”främja kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism”, eftersom detta inte täcker alla de mål av allmänt intresse man söker uppnå 
med hjälp av den audiovisuella politiken.
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Ändringsförslag 362
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk kommunikationstjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som 
t.ex. livräddning, tillhandahållandet av 
samhällsomfattande eller offentliga 
tjänster, främjande av social, regional eller 
geografisk sammanhållning, effektivt
utnyttjande av radiofrekvenser eller 
effektiv förvaltning av radiospektrum för 
att ta hänsyn till internationella 
åtaganden och internationell praxis eller 
främjande av kulturell och språklig 
mångfald och pluralism i medierna.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden.

Ändringsförslag 363
Reino Paasilinna

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

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, tillhandahållandet 
av samhällsomfattande eller offentliga 
tjänster, främjande av social, regional eller 
geografisk sammanhållning, undvikande av 
ineffektivt utnyttjande av radiofrekvenser, 
eller främjande av kulturell och språklig 
mångfald och pluralism i medierna så som 
detta definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Utöver skadliga störningar bör även ”tjänstens kvalitet” vara ett kriterium för att föreskriva 
begränsningar för teknikneutralitet. Detta är särskilt viktigt i sådana fall där delad 
användning av spektrum tillåts. En hänvisning bör också göras till tillämpliga internationella 
avtal (t.ex. ITU). ”Tillhandahållandet av samhällsomfattande eller allmännyttiga tjänster” 
bör läggas till i förteckningen över eventuella begränsningar. Fasta nät håller på att ersättas 
av mobila kommunikationsnät och man bör garantera att mobila kommunikationsnät utgör ett 
sätt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Hänvisningar till artikel 9c bör strykas.

Ändringsförslag 364
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
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regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

regional eller geografisk sammanhållning, 
förbättrad tillgång till 
informationssamhällets tjänster för alla 
medborgare, undvikande av ineffektivt 
utnyttjande av radiofrekvenser, eller 
främjande av kulturell och språklig 
mångfald och pluralism i medierna så som 
detta definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Or. de

Motivering

Ett av Lissabonstrategin huvudmål är att alla medborgare ska ha tillgång till 
informationssamhällets tjänster. Det är därför i allmänhetens intresse att detta uttryckligen 
tas upp i förteckningen över skäl för eventuella undantag från principen om tjänsteneutralitet.

Ändringsförslag 365
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

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

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör definieras i enlighet med de möjligheter som erbjuds i ITU:s 
bestämmelser, som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna 
ur juridisk synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas 
inom ramen för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av allmänt 
intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.



PE407.631v01-00 36/103 AM\725138SV.doc

SV

Ändringsförslag 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

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

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör definieras i enlighet med de möjligheter som erbjuds i ITU:s 
bestämmelser, som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna 
ur juridisk synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas 
inom ramen för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av allmänt 
intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen. 
Det räcker inte med att hänvisa till att ”främja kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism”, eftersom detta inte täcker alla de mål av allmänt intresse man söker uppnå 
med hjälp av den audiovisuella politiken.

Ändringsförslag 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk kommunikationstjänst
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definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna även fortsättningsvis ansvarar för utformningen av kultur-
och mediepolitiken och att rättsliga garantier och flexibilitet på nationell nivå garanteras i 
denna fråga.

Ändringsförslag 368
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk kommunikationstjänst
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas om den är motiverad för att 
säkerställa livräddningstjänster eller för 
att säkra uppfyllandet av de 
allmänintressen som fastställts i nationell 
lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till EG:s radiospektrumbeslut från 2002 och ITU:s radioreglemente är 
avgörande för att skapa samstämmighet mellan EU:s regler och säkerställa att EU:s regler 
följer internationella regler så som de återspeglas i nationella frekvenstabeller. Ansvaret för 
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att radiospektrum förvaltas effektivt åligger den nationella tillsynsmyndigheten, som måste 
följa ITU:s förfaranden.

Ändringsförslag 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

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

Or. en

Ändringsförslag 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna även fortsättningsvis ansvarar för utformningen av kultur-
och mediepolitiken och att rättsliga garantier och flexibilitet på nationell nivå garanteras i 
denna fråga.

Ändringsförslag 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 372
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över behovet av begränsningarna som 
anges i punkt 3 och 4. De ska lämna en 
rapport om detta som ska göras tillgänglig 
för allmänheten.

Or. en

Motivering

Ekonomiskt konkurrenskraftiga mobila kommunikationer som erbjuder alla medborgare 
bättre tillgång till informationssamhällets tjänster anses vara en av grundpelarna i 
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Lissabonstrategin och ett mål för EU:s politik, eftersom detta kommer att skapa ekonomisk 
tillväxt och fler arbetstillfällen i Europa. I ändringsförslaget ses denna målsättning klart och 
tydligt som ett mål av allmänt intresse. Därför kan undantag till principen om 
tjänsteneutralitet berättigas.

Ändringsförslag 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Punkterna 3 och 4 ska gälla för 
fördelning och tilldelning av 
radiofrekvenser efter den 
31 december 2009.”

6. Punkterna 3 och 4 ska gälla för 
fördelning och tilldelning av 
radiofrekvenser efter den 
[införlivandedatumet].”

Or. en

Ändringsförslag 374
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna har för avsikt att när 
det gäller den fortsatta utvecklingen av 
radio- och televisionstjänster och mobila 
kommunikationstjänster dela upp 
spektrumet för UHF-banden IV/V (470–
862 MHz) i lika stora delar.
Medlemsstaterna ska följa besluten från 
världsradiokonferensen (WRC) 2007. Det 
harmoniserade delbandet 790–862 MHz 
ska frigöras och tilldelas mobila 
bredbandstjänster senast sex månader 
efter detta direktivs ikraftträdande. 
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På begäran av en nätverkoperatör ska den 
nationella tillsynsmyndigheten se över om 
existerande tilldelningar och fördelningar 
av radiofrekvenser som utfärdats för 
tjänster avseende radio- eller 
televisionsinnehåll är nödvändiga för att 
uppnå de mål som fastställs i artikel 9.4. 
Denna översyn ska genomföras inom tre 
månader. Om det visar sig att 
tilldelningarna och fördelningarna inte är 
nödvändiga för att uppnå dessa mål, ska 
nya tilldelningar för mobila 
kommunikationstjänster och fördelningar 
utfärdas av den nationella 
tillsynsmyndigheten inom sex månader. 
Om det finns tvingande skäl får den 
nationella tillsynsmyndigheten, efter att 
ha underrättat kommissionen, fatta ett 
beslut om omfördelning av de 
ifrågavarande radiofrekvenserna.

Or. en

Motivering

Mobil bredbandsteknik kommer att ge tillgång till Internet och minska den digitala klyftan, 
särskilt i landsbygdsområden. Mot denna bakgrund förefaller det klokt att införa mobila 
Internettjänster och skapa rimlig lagstiftning på detta område. Samtidigt bör radio- och 
televisionsbranschens intressen och målet att främja kulturell och språklig mångfald samt 
mediepluralism respekteras. Följaktligen bör medlemsstaterna eftersträva att använda UHF-
banden IV/V (470–862 MHz) för fortsatt utveckling av radio- och televisionstjänster och 
mobila tjänster till lika stora delar.

Ändringsförslag 375
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna har för avsikt att när 
det gäller den fortsatta utvecklingen av 
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radio- och televisionstjänster och mobila 
kommunikationstjänster dela upp 
spektrumet för UHF-banden IV/V (470–
862 MHz) i lika stora delar.
Som ett första steg ska medlemsstaterna 
följa besluten från 
världsradiokonferensen (WRC) 2007. Det 
harmoniserade delbandet 790–862 MHz 
ska frigöras och tilldelas mobila 
bredbandstjänster så snart som möjligt, 
dock senast sex månader efter detta 
direktivs ikraftträdande. 
Därefter ska minst en tredjedel av det 
extra spektrum som frigörs i UHF-banden 
IV/V (470–862 MHz) vid övergången till 
digitala radio- och televisionssändningar 
omedelbart tilldelas och fördelas till 
mobila bredbandsnätverk tills det mål som 
avses i första stycket har uppnåtts. 
Frekvenser ska tilldelas och fördelas till 
mobila bredbandsnätverk på ett 
harmoniserat sätt. Därför ska nödvändiga 
planeringsförfaranden omedelbart 
inledas.
På begäran av en nätverkoperatör ska den 
nationella tillsynsmyndigheten se över om 
existerande tilldelningar och fördelningar 
av radiofrekvenser som utfärdats för 
tjänster avseende radio- eller 
televisionsinnehåll är nödvändiga för att 
uppnå de mål som fastställs i artikel 9.4. 
Denna översyn ska genomföras inom tre 
månader. Om det visar sig att 
tilldelningarna och fördelningarna inte är 
nödvändiga för att uppnå dessa mål, ska 
nya tilldelningar för mobila 
kommunikationstjänster och fördelningar 
utfärdas av den nationella 
tillsynsmyndigheten inom sex månader.
Om det finns tvingande skäl får den 
nationella tillsynsmyndigheten, efter att 
ha underrättat kommissionen, förlänga 
fristen med ytterligare tre månader.

Or. en
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Motivering

Eftersom bandet under 1 GHz särskilt lämpat för mobila tillämpningar är det särskilt viktigt. 
I synnerhet UHF-bandet IV/V (470–862 MHz), som för närvarande används mest för 
televisionssändningar, är en del av detta band. På grund av sina fysiska egenskaper har detta 
spektrum större bredd och kräver därför förhållandevis färre basstationer för att täcka stora 
områden. Därför kan användningen av nästa generation av mobila bredbandsnätverk göras 
mycket mera kostnadseffektiv i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 376
Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna har för avsikt att när 
det gäller den fortsatta utvecklingen av 
radio- och televisionstjänster och mobila 
kommunikationstjänster dela upp 
spektrumet för UHF-banden IV/V (470–
862 MHz) i lika stora delar.
Som ett första steg ska medlemsstaterna 
följa besluten från 
världsradiokonferensen (WRC) 2007. Det 
harmoniserade delbandet 790–862 MHz 
ska frigöras och tilldelas mobila 
bredbandstjänster senast sex månader 
efter detta direktivs ikraftträdande. 
Därefter ska minst två tredjedelar av det 
extra spektrum som frigörs i UHF-banden 
IV/V (470–862 MHz) vid övergången till 
digitala radio- och televisionssändningar 
omedelbart tilldelas och fördelas till 
mobila bredbandsnätverk tills det mål som 
avses i första stycket har uppnåtts. 
Frekvenser ska tilldelas och fördelas till 
mobila bredbandsnätverk på ett 
harmoniserat sätt. Därför ska nödvändiga 
planeringsförfaranden omedelbart 
inledas.
På begäran av en nätverkoperatör ska den 
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nationella tillsynsmyndigheten se över om 
existerande tilldelningar och fördelningar 
av radiofrekvenser som utfärdats för 
tjänster avseende radio- eller 
televisionsinnehåll är nödvändiga för att 
uppnå de mål som fastställs i artikel 9.4. 
Denna översyn ska genomföras inom tre 
månader. Om det visar sig att 
tilldelningarna och fördelningarna inte är 
nödvändiga för att uppnå dessa mål, ska 
nya tilldelningar för mobila 
kommunikationstjänster och fördelningar 
utfärdas av den nationella 
tillsynsmyndigheten inom sex månader.
Om det finns tvingande skäl får den 
nationella tillsynsmyndigheten, efter att 
ha underrättat kommissionen, förlänga 
fristen med ytterligare tre månader.

Or. en

Motivering

Mobila bredband kommer att ge landsbygdsområden tillgång till Internet. Lämplig 
lagstiftning bör så snart som möjligt utarbetas på detta område. Radio- och 
televisionsbranschens intressen och målen att främja kulturell och språklig mångfald samt 
mediepluralism bör erkännas. Som en följd av detta har medlemsstaterna för avsikt att 
använda UHF-banden IV/V (470–862 MHz) för fortsatt utveckling av radio- och 
televisionstjänster och mobila tjänster till lika stora delar.

Ändringsförslag 377
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna har för avsikt att när 
det gäller den fortsatta utvecklingen av 
radio- och televisionstjänster och 
mobiltjänster dela upp spektrumet för 
UHF-banden IV/V (470–862 MHz) i lika 
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stora delar.
Som ett första steg ska medlemsstaterna 
följa besluten från 
världsradiokonferensen (WRC) 2007. Det 
harmoniserade delbandet 790–862 MHz 
ska frigöras och tilldelas mobila 
bredbandstjänster så snart som möjligt, 
dock senast sex månader efter detta 
direktivs ikraftträdande.
Därefter ska minst två tredjedelar av det 
extra spektrum som frigörs i UHF-banden 
IV/V (470–862 MHz) vid övergången till 
digitala radio- och televisionssändningar 
omedelbart tilldelas mobila 
bredbandsnätverk tills målet om en 50/50-
frekvensuppdelning mellan radio- och 
televisionstjänster och mobiltjänster har 
uppnåtts. Frekvenser bör tilldelas på ett 
harmoniserat sätt. Nödvändiga 
planeringsförfaranden ska omedelbart 
inledas.
På begäran av en nätverkoperatör ska den 
nationella tillsynsmyndigheten se över om 
existerande tilldelningar och fördelningar 
av frekvenser som utfärdats för tjänster 
avseende radio- eller televisionsinnehåll 
är nödvändiga för att uppnå de mål som 
fastställs i artikel 9.4. Denna översyn ska 
genomföras inom tre månader. Om det 
visar sig att tilldelningarna och 
fördelningarna inte är nödvändiga för att 
uppnå dessa mål, ska omfördelningar till 
mobila tjänster utfärdas av den nationella 
tillsynsmyndigheten inom sex månader. 
Om det finns tvingande skäl får den 
nationella tillsynsmyndigheten, efter att 
ha underrättat kommissionen, förlänga 
fristen med ytterligare tre månader.

Or. de

Motivering

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
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Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Ändringsförslag 378
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska garantera att 
digitalt frekvensutrymme friställs, vilket 
kommer att garantera en bättre tillgång 
till informationssamhällets tjänster för 
alla.

Or. en

Motivering

Detta kommer att garantera att den framtida tekniska utvecklingen för radio- och 
televisionssändningar och för mobila bredbandstjänster kommer att harmoniseras för att 
övervinna eventuella hinder och öka tillgången till kostnadseffektiva bredband i hela Europa 
så snabbt som möjligt.

Ändringsförslag 379
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska, efter samråd 
med berörda parter, tillämpa 
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bestämmelserna i punkterna 3 till 6 och ta 
största möjliga hänsyn till den bedömning 
som gjorts av berörda tekniska 
organisationer och 
standardiseringsorganisationer. När 
medlemsstaterna tillämpar denna artikel 
ska de vidta lämpliga åtgärder för att 
garantera en rättvis konkurrens, och se 
till att marknadsaktörernas investeringar 
för förvärv av radiofrekvenser till fullo 
beaktas.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av principerna för teknik- och tjänsteneutralitet bör inte äventyra de 
investeringar som särskilt mobiloperatörer gjort i 3G-licenser och privata radio- och 
televisionsbolag gjort i handeln med frekvenser. Samtidigt bör tillämpningen vara förenlig 
med målet att främja mekanismer som motverkar snedvridning av konkurrensen och främja 
rättvis konkurrens på marknaden.

Ändringsförslag 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översyn av begränsningar av befintliga 
rättigheter

utgår

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



PE407.631v01-00 48/103 AM\725138SV.doc

SV

Innan den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten fattar sitt beslut ska 
den meddela innehavaren av rättigheten 
om den förnyade bedömningen av 
begränsningarna, som visar den nya 
omfattningen av nyttjanderätten efter den 
förnyade bedömningen och ge honom 
rimligt med tid för att kunna återkalla sin 
ansökan. 
Om rättighetsinnehavaren återkallar sin 
ansökan ska nyttjanderätten kvarstå 
oförändrad till dess den förfaller eller 
fram till slutet av femårsperioden, 
beroende på vilket datum som inträffar 
först.
2. När rättighetsinnehavaren som 
nämndes i punkt 1 är en leverantör av 
radio- eller televisionsinnehåll och 
nyttjanderätten till radiofrekvenser har 
beviljats för uppfyllandet av ett specifikt 
mål av allmänt intresse, kan en ansökan 
om förnyad bedömning endast göras för 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga. 
Den del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål 
efter tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.
3. Efter den femårsperiod som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
artiklarna 9.3 och 9.4 gäller för samtliga 
kvarstående tilldelningar och 
fördelningar av radiofrekvenser som 
existerade när detta direktiv trädde i kraft. 
4. När medlemsstaterna tillämpar denna 
artikel ska de vidta lämpliga åtgärder för 
att garantera en sund konkurrens.

Or. en



AM\725138SV.doc 49/103 PE407.631v01-00

SV

Motivering

En obligatorisk översyn av befintliga rättigheter riskerar att skapa stor osäkerhet 
inom branschen och hämma investeringar, och tar inte hänsyn till den kommersiella 
verkligheten för många operatörer.

Ändringsförslag 381
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översyn av begränsningar av befintliga 
rättigheter

utgår

1. Medlemsstaterna ska under en 
femårsperiod med början den [1 januari 
2010], säkerställa att innehavare av 
nyttjanderätter för radiofrekvenser som 
beviljades före det datumet kan lämna in 
en ansökan till den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten om förnyad 
bedömning av begränsningarna i deras 
nyttjanderätter i enlighet med 
artiklarna 9.3 och 9.4. 
Innan den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten fattar sitt beslut ska 
den meddela innehavaren av rättigheten 
om den förnyade bedömningen av 
begränsningarna, som visar den nya 
omfattningen av nyttjanderätten efter den 
förnyade bedömningen och ge honom 
rimligt med tid för att kunna återkalla sin 
ansökan. 
Om rättighetsinnehavaren återkallar sin 
ansökan ska nyttjanderätten kvarstå 
oförändrad till dess den förfaller eller 
fram till slutet av femårsperioden, 
beroende på vilket datum som inträffar 
först.
2. När rättighetsinnehavaren som 
nämndes i punkt 1 är en leverantör av 
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radio- eller televisionsinnehåll och 
nyttjanderätten till radiofrekvenser har 
beviljats för uppfyllandet av ett specifikt 
mål av allmänt intresse, kan en ansökan 
om förnyad bedömning endast göras för 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga. 
Den del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål 
efter tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.
3. Efter den femårsperiod som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
artiklarna 9.3 och 9.4 gäller för samtliga 
kvarstående tilldelningar och 
fördelningar av radiofrekvenser som 
existerade när detta direktiv trädde i kraft. 
4. När medlemsstaterna tillämpar denna 
artikel ska de vidta lämpliga åtgärder för 
att garantera en sund konkurrens.

Or. en

Motivering

En obligatorisk översyn av befintliga rättigheter riskerar att skapa stor osäkerhet inom 
branschen och hämma investeringar, och tar inte hänsyn till den kommersiella verkligheten 
för många operatörer.

Ändringsförslag 382
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska under en 
femårsperiod med början den 
[1 januari 2010], säkerställa att innehavare 

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

av nyttjanderätter för radiofrekvenser som 
beviljades före det datumet kan lämna in en 
ansökan till den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten om förnyad 
bedömning av begränsningarna i deras 
nyttjanderätter i enlighet med artikel 9.3 
och 9.4.

Or. en

Motivering

Den period från och med vilken medlemsstaterna ska tillämpa de nya reglerna för 
radiofrekvensförvaltning bör minskas till ett år. Ju snabbare omfördelningen av spektrumen 
kan ske desto större effektivitetsvinster kan operatörerna göra, vilket i längden gagnar 
kunderna genom lägre priser och bättre tjänster. Inom ramen för sina rättigheter bör 
licensinnehavarna ha rätt att använda sina frekvensband för vilken standardiserad teknik som 
helst. För en effektiv spektrumanvändning är det viktigt med största möjliga visshet i fråga 
om licensrättigheter och så få begränsningar för spektrumanvändningen som möjligt.

Ändringsförslag 383
Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna bör under en 
femårsperiod med början den 
[införlivandedatumet], säkerställa att 
innehavare av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser som beviljades före det 
datumet för en period på minst fem år kan 
lämna in en ansökan till den behöriga 
nationella tillsynsmyndigheten om förnyad 
bedömning av begränsningarna i deras 
nyttjanderätter i enlighet med artikel 9.3 
och 9.4. Senast den 1 januari 2015 ska 
medlemsstaterna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att 
artiklarna 9.3 och 9.4 är tillämpliga på 
samtliga kvarstående tilldelningar och 
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fördelningar av radiofrekvenser som 
existerade när detta direktiv trädde i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 384
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast [den 1 januari 2015] ska 
medlemsstaterna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att artikel 9.3 
och 9.4 är tillämpliga på samtliga 
kvarstående tilldelningar och 
fördelningar av radiofrekvenser som 
existerade när detta direktiv trädde i kraft.

Or. en

Motivering

Alla licenser bör uppfylla kraven i 9.3 och 9.4 ett givet datum. Medlemsstaterna bör dock ges 
möjlighet att handha detta förfarande för att kunna beakta nationella förhållanden. 

Ändringsförslag 385
Gianni De Michelis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Ändringsförslag 386
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Den behöriga myndigheten är inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras 
i ramdirektivet.

Ändringsförslag 387
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten fattar sitt beslut ska 
den meddela innehavaren av rättigheten 
om den förnyade bedömningen av 
begränsningarna, som visar den nya 
omfattningen av nyttjanderätten efter den 
förnyade bedömningen och ge honom 
rimligt med tid för att kunna återkalla sin 
ansökan.

Innan den behöriga nationella 
myndigheten fattar sitt beslut ska den 
meddela innehavaren av rättigheten om den 
förnyade bedömningen av 
begränsningarna, som visar den nya 
omfattningen av nyttjanderätten efter den 
förnyade bedömningen och ge honom 
rimligt med tid för att kunna återkalla sin 
ansökan.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten är inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras 
i ramdirektivet. 

Ändringsförslag 388
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rättighetsinnehavaren återkallar sin 
ansökan ska nyttjanderätten kvarstå 
oförändrad till dess den förfaller eller fram 
till slutet av femårsperioden, beroende på 
vilket datum som inträffar först.

Om rättighetsinnehavaren återkallar sin 
ansökan ska nyttjanderätten kvarstå 
oförändrad till dess den förfaller. 

Or. en

Motivering

Den period efter vilken medlemsstaterna ska tillämpa de nya reglerna för 
radiofrekvensförvaltning bör minskas till ett år. Ju snabbare omfördelningen av spektrumen 
kan ske desto större effektivitetsvinster kan operatörerna göra, vilket i längden gagnar 
kunderna genom lägre priser och bättre tjänster. Licensinnehavaren bör kunna få använda de 
frekvensband som de har rättigheter till för vilken standardiserad teknik som helst. För en 
effektiv spektrumanvändning är det viktigt med största möjliga visshet i fråga om 
licensrättigheter och så få restriktioner för spektrumanvändningen som möjligt. 

Ändringsförslag 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rättighetsinnehavaren återkallar sin 
ansökan ska nyttjanderätten kvarstå 
oförändrad till dess den förfaller eller fram 
till slutet av femårsperioden, beroende på 
vilket datum som inträffar först.

Om rättighetsinnehavaren återkallar sin 
ansökan ska nyttjanderätten kvarstå 
oförändrad till dess den förfaller.

Or. es

Motivering

Eftersom det finns nyttjanderätter som kan påverka tredje parter måste man ha tillräckligt 
med tid för att kunna anta nödvändiga bestämmelser.
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Ändringsförslag 390
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Denna artikel gäller inte de 
begränsningar som inrättats av 
medlemsstaterna för att främja kultur-
och mediepolitiska mål, såsom kulturell 
och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Or. fr

Motivering

Eftersom medlemsstaterna har behörighet att fastställa omfattning, art och längd för 
begränsningar av principerna om teknik- och tjänsteneutralitet, vilka syftar till att främja 
kultur- och mediepolitiska mål, är det omprövningsförfarande som avses i artikel 9a inte 
tillämpligt i sådana fall. I punkt 2 blandar man dessutom ihop två olika frågor, nämligen 
omprövningen av begränsningarna och översynen av nyttjanderätter i sig. Den senare frågan 
omfattas av artikel 5.2 i auktorisationsdirektivet.

Ändringsförslag 391
Rebecca Harms

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

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

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, däribland tillhandahållande av 
radio- och tv-tjänster, ska rätten att 
använda den del av radiofrekvenserna som 
tilldelats för att uppfylla målet i fråga vara 
oförändrad tills den förfaller. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål ska bli 
föremål för ett nytt tilldelningsförfarande i 
enlighet med artikel 9.3 och 9.4 i det här 
direktivet och artikel 7.2 i 
auktorisationsdirektivet.

Or. en

Motivering

Sändningsföretag bör kunna fortsätta att leverera sina sändningstjänster och även 
vidareutveckla dem efter övergång till digital sändning.

Ändringsförslag 392
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, kan en ansökan om förnyad 
bedömning endast göras för den del av 
radiofrekvenserna som är nödvändiga för 
att uppfylla målet i fråga. Den del av 

2. När rättighetsinnehavaren som 
nämndes i punkt 1 är en leverantör av 
radio- eller televisionsinnehåll och 
nyttjanderätten till radiofrekvenser har 
beviljats för uppfyllandet av ett specifikt 
mål av allmänt intresse, däribland 
tillhandahållande av radio- och 
tv-tjänster, ska rätten att använda den 
del av radiofrekvenserna som är 
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radiofrekvenserna som då blir onödig för
uppfyllandet av ett sådant mål efter 
tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 ska 
bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

nödvändiga för att uppfylla målet i fråga 
vara oförändrad tills den förfaller. Den 
del av radiofrekvenserna som inte 
används för att uppfylla ett sådant mål 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4 i det här direktivet
och artikel 7.2 i direktiv 2002/20/EG
(auktorisationsdirektivet).

Or. en

Motivering

Sändningsföretag bör kunna fortsätta att leverera sina sändningstjänster och även 
vidareutveckla dem (till exempel hd-tv) efter övergång till digital sändning. Den del av det 
frigjorda frekvensutrymmet som inte kommer att användas för sändningar bör enligt de nya 
reglerna omfördelas för andra ändamål.

Ändringsförslag 393
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\725138SV.doc 59/103 PE407.631v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 394
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av 
allmänt intresse, ska rätten att använda
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga 
vara oförändrad tills den förfaller. Den 
del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4 i det här direktivet och
artikel 7.2 i direktiv 2002/20/EG
(auktorisationsdirektivet). 
Medlemsstaterna ska se till att alla 
förutsättningar som krävs för att snabbt 
kunna uppnå målen i artikel 9.7 är 
uppfyllda, och att den tidsfrist som där 
anges respekteras.

Or. en

Motivering

Den kompletterande texten garanterar att ovanstående ändringsförslag överensstämmer med 
förslaget till ändring av artikel 9.7.
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Ändringsförslag 395
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När rättighetsinnehavaren som 
nämndes i punkt 1 är en leverantör av 
radio- eller televisionsinnehåll och 
nyttjanderätten till radiofrekvenser har 
beviljats för uppfyllandet av ett specifikt 
mål av allmänt intresse, kan en ansökan 
om förnyad bedömning endast göras för 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga. 
Den del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål
efter tillämpning av artikel 9.3 och 9.4 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i 
överensstämmelse med artikel 7.2 i 
auktorisationsdirektivet.
Medlemsstaterna ska se till att alla 
nödvändiga villkor för att snabbt uppnå 
målen i artikel 9.7 är uppfyllda, och att 
den tidsfrist som anges i samma artikel 
respekteras.

Or. de

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att garantera att målen för utveckling av mobila 
bredbandstjänster uppnås och att främjandet av kulturell och språklig mångfald inte försenas.

Ändringsförslag 396
Gianni De Michelis

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

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

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

Or. en

Motivering

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Ändringsförslag 397
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter den femårsperiod som anges i
punkt 1 ska medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

3. Efter den ettårsperiod som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
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artiklarna 9.3 och 9.4 gäller för samtliga 
kvarstående tilldelningar och fördelningar 
av radiofrekvenser som existerade när detta 
direktiv trädde i kraft.

artikel 9.3 och 9.4 gäller för samtliga 
kvarstående tilldelningar och fördelningar 
av radiofrekvenser som existerade när detta 
direktiv trädde i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När medlemsstaterna tillämpar denna 
artikel ska de vidta lämpliga åtgärder för 
att garantera en sund konkurrens.

utgår

Or. es

Motivering

Denna punkt behövs inte eftersom åtgärder för att främja rättvis konkurrens är ett av målen i 
artikel 8.

Ändringsförslag 399
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När medlemsstaterna tillämpar denna 
artikel ska de vidta lämpliga åtgärder för 
att garantera en sund konkurrens.

4. När medlemsstaterna tillämpar denna 
artikel ska de vidta lämpliga åtgärder för 
att garantera en sund konkurrens, och se 
till att de till fullo beaktar 
marknadsaktörernas investeringar för att 
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köpa radiofrekvenser. 

Or. en

Motivering

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Ändringsförslag 400
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det är medlemsstaterna som ska vara 
behöriga att fastställa omfattning, art och 
längd för åtgärder avsedda att främja 
kulturpolitiska och mediepolitiska mål 
såsom kulturell och språklig mångfald 
och mediepluralism i enlighet med den 
egna nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Detta innebär en konsekvent terminologi eftersom man i artikel 9.4 talar om åtgärder och inte 
begränsningar.
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Ändringsförslag 401
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska i förkommande 
fall säkerställa att företag kan överföra 
eller hyra ut sina individuella 
nyttjanderätter för radiofrekvenser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att främja möjligheten att överföra individuella nyttjanderätter, men man 
behöver inte på EU-nivå ange specifika frekvensband eller harmonisera de villkor som gäller 
för överföring. Det är också mycket viktigt att kunna kräva ett förhandsgodkännande från en 
medlemsstats behöriga myndighet för alla slags överföringar.

Ändringsförslag 402
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9c till andra företag, 
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utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden 
och inte medför en förändring av vare sig 
den tjänst som erbjuds över det 
radiofrekvensbandet eller de skyldigheter 
som är kopplade till nyttjanderätten.

Or. en

Motivering

Möjligheten till handel får inte påverka mångfalden av tjänster eller leda till spekulation och 
bör också gälla i de fall där spektrumanvändningen kan vara gratis men förenad med vissa 
skyldigheter. Man får inte heller bortse från de nationella förfarandena eftersom 
spektrumförvaltningen fortfarande hör till medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9c till andra företag, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden 
och inte medför en förändring av tjänsten 
som den fastställs för det 
radiofrekvensbandet i de nationella 
frekvenstilldelningstabellerna och ITU:s 
radioreglemente.

Or. en
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Motivering

Det är den nationella tillsynsmyndigheten som ansvarar för en effektiv spektrumförvaltning 
(artikel 9.1). När överföringen eller uthyrningen leder till en ändrad användning (t.ex. ny 
teknik med olika egenskaper/mönster) kan detta avsevärt öka risken för skadliga störningar, 
vilket missgynnar spektrumanvändaren och i förlängningen slutanvändaren.

Ändringsförslag 404
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9c till andra företag, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden.

Or. en

Motivering

Att begränsa handeln för leverantörer av samma tjänst kommer att urholka fördelarna med 
handeln och hindra det allmänna syftet med spektrumreformerna.

Ändringsförslag 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag,
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9c till andra företag,
och i överensstämmelse med nationella 
förfaranden.

Or. es

Motivering

Överlåtandet av nyttjanderätter bör följa nationella förfaranden. Ett förhandsgodkännande 
kan vara nödvändigt för att förhindra att vissa marknadsaktörer lägger beslag på
frekvenserna.

Ändringsförslag 406
Mary Honeyball

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9c till andra företag, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden.

Or. en

Motivering

 Detta ändringsförslag är bara en lite ändring av föredragandens ändringsförslag 30. 
Tjänsteneutralitet är viktigt så länge det hör till medlemsstaternas mål som gäller 
allmänintresset. Tjänsteneutralitet och spektrumhandel bör inte uttryckligen förbjudas.
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Ändringsförslag 407
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9c till andra företag, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden.

Or. en

Motivering

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Ändringsförslag 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9c till andra företag 
i överensstämmelse med nationella 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Telekommunikationssektorn är känslig och de nationella tillsynsmyndigheterna bör därför 
fastställa förutsättningarna för överlåtelser.

Ändringsförslag 409
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9c till andra företag, 
med den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

Or. en
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Ändringsförslag 410
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag,
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds 
i genomförandeåtgärderna som antagits 
i enlighet med artikel 9c till andra företag.

Or. en

Ändringsförslag 411
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
även tillåta företag att överlåta eller hyra 
ut individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser till andra företag.

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att främja möjligheten att överföra individuella nyttjanderätter, men man 
behöver inte på EU-nivå ange specifika frekvensband eller harmonisera de villkor som gäller 
för överföring. Det är också mycket viktigt att kunna kräva ett förhandsgodkännande från en 
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medlemsstats behöriga myndighet för alla slags överföringar. Den behöriga myndigheten är 
inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras i ramdirektivet.

Ändringsförslag 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
även tillåta företag att överlåta eller hyra ut 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser till andra företag.

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
även tillåta företag att överlåta eller hyra ut 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser till andra företag i enlighet 
med nationella förfaranden.

Or. es

Motivering

Överlåtandet av nyttjanderätter bör följa nationella förfaranden. Ett förhandsgodkännande 
kan vara nödvändigt för att förhindra att vissa marknadsaktörer lägger beslag på 
frekvenserna.

Ändringsförslag 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
även tillåta företag att överlåta eller hyra ut 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser till andra företag.

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
även tillåta företag att överlåta eller hyra ut 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser till andra företag i enlighet 
med nationella förfaranden.

Or. en
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Motivering

Telekommunikationssektorn är känslig och de nationella tillsynsmyndigheterna bör därför 
fastställa förutsättningarna för överlåtelser.

Ändringsförslag 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
även tillåta företag att överlåta eller hyra ut 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser till andra företag.

Inom övriga band kan medlemsstaterna 
tillåta företag att överlåta eller hyra ut 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser till andra företag i enlighet 
med nationella förfaranden. 

Or. en

Motivering

Det är den nationella tillsynsmyndigheten som ansvarar för en effektiv spektrumförvaltning 
(artikel 9.1). När överföringen eller uthyrningen leder till en ändrad användning (t.ex. ny 
teknik med olika egenskaper/mönster) kan detta avsevärt öka risken för skadliga störningar, 
vilket missgynnar spektrumanvändaren och i förlängningen slutanvändaren.

Ändringsförslag 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande ska dock krävas 
om överföringen eller uthyrningen gäller 
frekvenser som har gjorts tillgängliga 
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genom en begränsning avsedd att 
garantera uppfyllandet av ett mål av 
allmänt intresse i enlighet med artikel 9.4. 
Medlemsstaterna får vid behov kräva ett 
godkännande eller uttalande från den 
nationella myndighet som är ansvarig för 
audiovisuella medietjänster.

Or. en

Motivering

Eftersom medlemsstaterna får införa vissa begränsningar för tjänsteneutraliteten är det 
logiskt att också införa vissa begränsningar för överföringen av sådana frekvenser, dvs. för 
”frekvenshandeln”. Detta framgår särskilt tydligt om begränsningarna är kulturpolitiskt eller 
mediepolitiskt betingade. Om frekvenshandel trots allt tillåts inom detta område måste 
medlemsstaterna få ha kvar sin befogenhet att införa lämpliga garantier för att inte målen för 
deras audiovisuella politik ska urholkas.

Ändringsförslag 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Radiofrekvenser som tilldelats gratis 
får inte överföras mot ersättning.
Om radiofrekvenserna har tilldelats som 
ett led i uppfyllandet av en skyldighet av 
allmänt intresse ska överföringen av 
frekvenserna innebära att även 
skyldigheten överförs till den berörda 
parten.

Or. en
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Motivering

Det skulle vara oacceptabelt om de aktörer som fick frekvenser gratis kunde sälja 
frekvenserna. Alla skyldigheter som är kopplade till frekvenserna bör överföras samtidigt med 
dessa.

Ändringsförslag 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall särskilda 
villkor för användningen av 
radiofrekvenser har fastställts på nationell 
nivå eller harmoniserats genom 
tillämpning av radiospektrumbeslutet eller 
andra gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt villkoren för sådan 
harmoniserad användning.

Or. es

Motivering

Alla överföringar måste uppfylla de villkor som fastställts i medlemsstaterna eller i 
gemenskapen.
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Ändringsförslag 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad
användning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags överlåtande av nyttjanderätter till 
radiofrekvenser anmäls till den nationella 
tillsynsmyndighet som har ansvaret för 
tilldelningen av spektrum och att det
offentliggörs. I de fall särskilda villkor för 
användningen av radiofrekvenser har
fastställts på nationell nivå eller
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan användning.

Or. en

Motivering

Det är den nationella tillsynsmyndigheten som ansvarar för en effektiv spektrumförvaltning 
(artikel 9.1). När överföringen eller uthyrningen leder till en ändrad användning (t.ex. ny 
teknik med olika egenskaper/mönster) kan detta avsevärt öka risken för skadliga störningar, 
vilket missgynnar spektrumanvändaren och i förlängningen slutanvändaren.

Ändringsförslag 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser och de överlåtelser 
som görs anmäls till den behöriga 
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ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

nationella myndighet som har ansvaret för 
tilldelningen av spektrum och att de 
offentliggörs. I de fall användningen av 
radiofrekvenser har harmoniserats genom 
tillämpning av radiospektrumbeslutet eller 
andra gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten är inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras 
i ramdirektivet.

Ändringsförslag 420
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags överlåtande av nyttjanderätter till 
radiofrekvenser anmäls till den behöriga 
myndighet som har ansvaret för 
tilldelningen av spektrum och att det
offentliggörs. I de fall användningen av 
radiofrekvenser har harmoniserats genom 
tillämpning av radiospektrumbeslutet eller 
andra gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

Or. en

Motivering

Det är själva överföringen och inte avsikten som ska anmälas. Att anmäla avsikten kan leda 
till överreglering och onödig byråkrati. Radiospektrumbeslutet utgör en grund för att bland 
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annat radiospektrumkommittén ska kunna bedriva sitt viktiga arbete på ett välfungerande 
sätt.

Ändringsförslag 421
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags överlåtande av nyttjanderätter till 
radiofrekvenser anmäls till den behöriga 
myndighet som har ansvaret för 
tilldelningen av spektrum och att det
offentliggörs. I de fall användningen av 
radiofrekvenser har harmoniserats genom 
tillämpning av radiospektrumbeslutet eller 
andra gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

Or. en

Motivering

Det är inte avsikten utan själva överföringen av rättigheter som ska anmälas. Att anmäla 
avsikten innebär en tydlig risk för överreglering och onödig byråkrati. Radiospektrumbeslutet 
utgör en grund för att bland annat radiospektrumkommittén ska kunna bedriva sitt viktiga 
arbete på ett välfungerande sätt.

Ändringsförslag 422
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella myndighet som har ansvaret för 
tilldelningen av spektrum och att den 
offentliggörs. I de fall användningen av 
radiofrekvenser har harmoniserats genom 
tillämpning av radiospektrumbeslutet eller 
andra gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att främja möjligheten att överföra individuella nyttjanderätter, men man 
behöver inte på EU-nivå ange specifika frekvensband eller harmonisera de villkor som gäller 
för överföring. Det är också mycket viktigt att kunna kräva ett förhandsgodkännande från en 
medlemsstats behöriga myndighet för alla slags överföringar. Den behöriga myndigheten är 
inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras i ramdirektivet.

Ändringsförslag 423
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Harmoniseringsåtgärder för 
radiofrekvensförvaltning

utgår

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel, vidta 
lämpliga genomförandeåtgärder för att 
a) harmonisera identifieringen av band 
för vilka nyttjanderätter kan överföras 
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eller hyras ut från ett företag till ett annat, 
b) harmonisera villkoren för sådana 
rättigheter och de villkor, förfaranden, 
gränser, begränsningar, återkallanden 
och övergångsregler som är tillämpliga på 
sådana överföringar eller uthyrningar,
c) harmonisera de särskilda åtgärderna 
för att säkerställa en sund konkurrens när 
individuella rättigheter överförs,
d) skapa ett undantag för principen om
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 22.3. Kommissionen kan 
i särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4. Kommissionen får vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
denna punkt, bistås av Europeiska 
myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation i enlighet med 
artikel 10 förordning […/EG].

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 424
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Harmoniseringsåtgärder för 
radiofrekvensförvaltning

utgår

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel, vidta 
lämpliga genomförandeåtgärder för att 
a) harmonisera identifieringen av band 
för vilka nyttjanderätter kan överföras 
eller hyras ut från ett företag till ett annat, 
b) harmonisera villkoren för sådana 
rättigheter och de villkor, förfaranden, 
gränser, begränsningar, återkallanden 
och övergångsregler som är tillämpliga på 
sådana överföringar eller uthyrningar,
c) harmonisera de särskilda åtgärderna 
för att säkerställa en sund konkurrens när 
individuella rättigheter överförs,
d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 22.3. Kommissionen kan 
i särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4. Kommissionen får vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
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denna punkt, bistås av Europeiska 
myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation i enlighet med 
artikel 10 förordning […/EG].

Or. en

Motivering

Även om nuvarande samordningsmekanismer kan förbättras är det inte säkert att EU:s 
problem med harmonisering och samordning är av sådan omfattning och art att det motiverar 
en radikal förändring av den institutionella strukturen.

Ändringsförslag 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel och i 
enlighet med artikel 9d och 
radiospektrumbeslutet, vidta lämpliga 
genomförandeåtgärder för att

Or. en

Motivering

Villkoren för hur radiospektrum kan överlåtas eller hyras ut på nationell nivå bör beslutas av 
de nationella tillsynsmyndigheterna, som är ytterst ansvariga för att spektrumförvaltningen 
fungerar väl. 
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Ändringsförslag 426
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 428
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.
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Ändringsförslag 429
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

 Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för artikeln om tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt 
intresse. Harmoniserade beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten 
utgör en väsentlig del av detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 430
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 431
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) harmonisera reglerna för tillgång till 
och effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med 
förfarandet i bilaga IIa,

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b är överföring eller uthyrning av 
individuella rättigheter föremål för nationella förfaranden, och kommissionen bör därför inte 
harmonisera dessa förfaranden.
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Ändringsförslag 432
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) harmonisera reglerna för tillgång till 
och effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med 
förfarandet i bilaga IIa,

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 434
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

 Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för artikeln om tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt 
intresse. Harmoniserade beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten 
utgör en väsentlig del av detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 435
Herbert Reul

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

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

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 436
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) se till att det finns samordnad och 
aktuell information om tilldelning, 
tillgång och användning vad gäller 
radiofrekvenser i enlighet med 
förfarandet i bilaga IIa,

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b ska överföring eller uthyrning 
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av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden, och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 437
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) se till att det finns samordnad och 
aktuell information om tilldelning, 
tillgång och användning vad gäller 
radiofrekvenser i enlighet med 
förfarandet i bilaga IIa,

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 438
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.
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Ändringsförslag 440
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

 Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för artikeln om tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt 
intresse. Harmoniserade beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten 
utgör en väsentlig del av detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 441
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut direkt från ett 
företag till ett annat, med undantag för 
radiofrekvenser som medlemsstaterna 
avser använda för sändningstjänster,

Or. en
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Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, med undantag för 
radiofrekvenser som medlemsstaterna 
avser använda för sändningstjänster,

Or. en

Motivering

De åtgärder som enligt förslaget ska antas genom ett kommittéförfarande är mycket mer 
långtgående än ”icke väsentliga delar av detta direktiv”. Å andra sidan kan många 
harmoniseringsåtgärder genomföras, och har framgångsrikt genomförts, inom ramen för det 
befintliga radiospektrumbeslutet (676/2002/EG). Leden b och c i artikeln bör därför utgå. 
Enligt skäl 23 är det medlemsstaterna som är behöriga att besluta om mediepolitiken.

Ändringsförslag 443
Anne Laperrouze

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

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, med undantag för 
radiofrekvenser som medlemsstaterna 
tilldelat eller avser använda för 
sändningstjänster,

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden, och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, dock ej sådana frekvenser 
som medlemsstaterna tilldelat för radio-
och tv-tjänster,

Or. es

Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.
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Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Ändringsförslag 445
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, med undantag för 
radiofrekvenser som medlemsstaterna 
tilldelat eller avser använda för 
sändningstjänster,

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut direkt från ett 
företag till ett annat, med undantag för 
radiofrekvenser som medlemsstaterna 
avser använda för sändningstjänster,

Or. en

Motivering

Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för den artikel som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av 
allmänt intresse (nytt led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Harmoniserade 
beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av 
detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 447
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut direkt från ett 
företag till ett annat, med undantag för 
radiofrekvenser som medlemsstaterna 
avser använda för sändningstjänster,

Or. en

Motivering

 Det måste råda rättslig överensstämmelse mellan artikel 8a (ny) och definitionen av tjänste-
och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv. Det måste också råda rättslig 
överensstämmelse med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller 
räckvidden för artikeln om tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt 
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intresse. Harmoniserade beslut om ytterligare undantag från tjänste- och teknikneutraliteten 
utgör en väsentlig del av detta direktiv och bör antas genom lagändring.

Ändringsförslag 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, med undantag för 
sändningsfrekvenser,

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att fastställandet av de särskilda rättigheter och skyldigheter som hänför sig till 
beviljandet av de ursprungliga licenserna för de frekvenser som överförs eller hyrs ut 
fortsättningsvis faller under medlemsstaternas behörighet. Detta gör det möjligt att beakta 
sådana särskilda skyldigheter som kraven på täckning eller fysisk planering. Behovet att 
säkra en rättvis konkurrens ifrågasätts inte, men beror på specifika nationella åtgärder som 
måste beakta de olika medlemsstaternas särskilda situation.

Ändringsförslag 449
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Villkoren för hur radiospektrum kan överlåtas eller hyras ut på nationell nivå bör beslutas av 
de nationella tillsynsmyndigheterna, som är ytterst ansvariga för att spektrumförvaltningen 
fungerar väl. 

Ändringsförslag 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera omfattning och art för 
sådana undantag i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism, däribland radio- och 
tv-tjänster,

Or. en

Motivering

De åtgärder som enligt förslaget ska antas genom ett kommittéförfarande är mycket mer 
långtgående än ”icke väsentliga delar av detta direktiv”. Å andra sidan kan många 
harmoniseringsåtgärder genomföras, och har framgångsrikt genomförts, inom ramen för det 
befintliga radiospektrumbeslutet (676/2002/EG). Leden b och c i artikeln bör därför utgå. 
Enligt skäl 23 är det medlemsstaterna som är behöriga att besluta om mediepolitiken.

Ändringsförslag 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) skapa ett undantag till principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera omfattningen och arten för 
alla undantag till denna princip, i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom när det 
gäller undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att fastställandet av de särskilda rättigheter och skyldigheter som hänför sig till 
beviljandet av de ursprungliga licenserna för de frekvenser som överförs eller hyrs ut 
fortsättningsvis faller under medlemsstaternas behörighet. Detta gör det möjligt att beakta 
sådana särskilda skyldigheter som kraven på täckning eller fysisk planering. Behovet att 
säkra en rättvis konkurrens ifrågasätts inte, men beror på specifika nationella åtgärder som 
måste beakta de olika medlemsstaternas särskilda situation.

Ändringsförslag 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es
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Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Ändringsförslag 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Villkoren för hur radiospektrum kan överlåtas eller hyras ut på nationell nivå bör beslutas av 
de nationella tillsynsmyndigheterna, som är ytterst ansvariga för att spektrumförvaltningen 
fungerar väl. 



PE407.631v01-00 100/103 AM\725138SV.doc

SV

Ändringsförslag 454
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) harmonisera villkoren för sådana 
rättigheter,

Or. en

Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9 b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden, och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 455
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) harmonisera villkoren för sådana 
rättigheter,

Or. en
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Motivering

Om kommissionens genomförandebefogenheter enligt radiospektrumbeslutet ska införlivas 
i ramdirektivet måste man i direktivet också införa en klausul som motsvarar artikel 1.4 i 
radiospektrumbeslutet. Eftersom kultur- och mediepolitiken är medlemsstaternas 
ansvarsområde bör kommissionen inte definiera sändningsband som band för vilka 
nyttjanderätter kan överföras eller hyras ut. Enligt artikel 9b ska överföring eller uthyrning 
av individuella rättigheter omfattas av nationella förfaranden och kommissionen bör därför 
inte harmonisera dessa förfaranden.

Ändringsförslag 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

De åtgärder som enligt förslaget ska antas genom ett kommittéförfarande är mycket mer 
långtgående än ”icke väsentliga delar av detta direktiv”. Å andra sidan kan många 
harmoniseringsåtgärder genomföras, och har framgångsrikt genomförts, inom ramen för det 
befintliga radiospektrumbeslutet (676/2002/EG). Leden b och c i artikeln bör därför utgå. 
Enligt skäl 23 är det medlemsstaterna som är behöriga att besluta om mediepolitiken.

Ändringsförslag 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE407.631v01-00 102/103 AM\725138SV.doc

SV

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

utgår

Or. en

Motivering

Villkoren för hur radiospektrum kan överlåtas eller hyras ut på nationell nivå bör beslutas av 
de nationella tillsynsmyndigheterna, som är ytterst ansvariga för att spektrumförvaltningen 
fungerar väl. 

Ändringsförslag 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.
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Ändringsförslag 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det fortfarande är medlemsstaternas ansvar att fastställa de särskilda 
rättigheter och skyldigheter som är kopplade till den ursprungliga licensen för de frekvenser 
som överför eller hyrs ut. Detta gör att man kan ta hänsyn till de särskilda skyldigheterna, 
t.ex. krav på täckning eller fysisk planering. Behovet att säkra en rättvis konkurrens 
ifrågasätts inte, men beror på specifika nationella åtgärder som måste beakta de olika 
medlemsstaternas särskilda situation.
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