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Ändringsförslag 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Globala telekommunikationstjänster 
ska underkastas ett förenklat 
anmälningsförfarande med specifik 
registrering av elektroniska 
kommunikationstjänster som ”globala 
telekommunikationstjänster”. Globala 
telekommunikationstjänster innebär 
hantering av affärsdata och rösttjänster 
för multinationella företag med kontor i 
olika länder och ofta i olika världsdelar. 
Det ligger i sakens natur att dessa tjänster 
är gränsöverskridande och, inom Europa, 
alleuropeiska.”

Or. en

Motivering

Enligt EU:s nuvarande allmänna regelverk för telekommunikation ska en leverantör av 
globala telekommunikationstjänster (GTS) uppfylla alla nationella tillsynsmyndigheters 
enskilda godkännandekrav för att kunna tillhandahålla alleuropeiska tjänster i alla 
medlemsstater. Dessa krav ser mycket olika ut i de olika medlemsstaterna. Dessutom finns det 
stora skillnader mellan de skyldigheter som gäller enligt de nationella tillståndssystemen. 
Med tanke på GTS-marknadens särskilda natur och konkurrenssituationen på GTS-
marknaden bör GTS-leverantörerna enbart underkastas ett begränsat och samordnat 
tillståndsförfarande.
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Ändringsförslag 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Globala telekommunikationstjänster 
ska underkastas ett förenklat förfarande 
med specifik registrering av elektroniska 
kommunikationstjänster som ”globala 
telekommunikationstjänster”. Globala 
telekommunikationstjänster innebär 
hantering av affärsdata och rösttjänster 
för multinationella företag med kontor i 
olika länder eller i olika världsdelar. Det 
ligger i sakens natur att dessa tjänster är 
gränsöverskridande och, inom Europa, 
alleuropeiska.”

Or. en

Motivering

Enligt EU:s nuvarande allmänna lagstiftning om telekommunikation måste en leverantör av 
allmänna telekommunikationstjänster (GTS) uppfylla nationella tillståndskrav för att 
tillhandahålla företagskunder en alleuropeisk tjänst inom varje medlemsstat. Eftersom dessa 
krav varierar kraftigt mellan medlemsstaterna, och med tanke på GTS-marknadens särskilda 
natur, bör GTS-leverantörerna enbart underkastas ett begränsat och samordnat 
tillståndsförfarande. Detta skulle kunna bidra ytterligare till utvecklingen av alleuropeiska 
tjänster och framför allt av en gränsöverskridande telekommunikationsmarknad för företag. 
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Ändringsförslag 719
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Globala telekommunikationstjänster 
ska underkastas ett förenklat 
anmälningsförfarande med specifik 
registrering av elektroniska 
kommunikationstjänster som ”globala 
telekommunikationstjänster”. Globala 
telekommunikationstjänster innebär 
hantering av affärsdata och rösttjänster 
för multinationella företag med kontor i 
olika länder och ofta i olika världsdelar. 
Det ligger i sakens natur att dessa tjänster 
är gränsöverskridande och, inom Europa, 
alleuropeiska.”

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 720
Patrizia Toia

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

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:
”2a. Globala telekommunikationstjänster 
ska underkastas ett förenklat 
anmälningsförfarande med specifik 
registrering av elektroniska 
kommunikationstjänster som ”globala 
telekommunikationstjänster”. Globala 
telekommunikationstjänster innebär 
hantering av affärsdata och rösttjänster 
för multinationella företag med kontor i 
olika länder och ofta i olika världsdelar. 
Det ligger i sakens natur att dessa tjänster 
är gränsöverskridande och, inom Europa, 
alleuropeiska.”

Or. en

Motivering

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Ändringsförslag 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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

2a) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Tjänsteleverantörer som utför 
tjänster för multinationella företag i mer 
än en medlemsstat ska underkastas ett 
förenklat anmälningsförfarande med 
specifik registrering av elektroniska 
kommunikationstjänster som ”globala 
telekommunikationstjänster”.”

Or. en

Motivering

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Ändringsförslag 722
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som 
en förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta 
villkoren för användning av 

1. Medlemsstaterna ska underlätta 
utnyttjandet av radiofrekvenser inom 
ramen för det allmänna tillståndet. 
Medlemsstaterna får bevilja individuella 
rättigheter för att
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radiofrekvenser till det allmänna 
tillståndet, såvida det inte är berättigat att
bevilja individuella rättigheter för att

Or. en

Motivering

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk, vilket 
framgår av ändringsförslagen till artikel 9a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 723
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som 
en förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta 
villkoren för användning av 
radiofrekvenser till det allmänna 
tillståndet, såvida det inte är berättigat att 
bevilja individuella rättigheter för att

1. Medlemsstaterna ska underlätta
utnyttjandet av radiofrekvenser inom 
ramen för det allmänna tillståndet, 
eftersom en utförlig analys har bekräftat 
att principen om beviljande av individuella 
nyttjanderätter inte är nödvändig för att

Or. en

Motivering

De nödvändiga villkoren måste tillräckligt definieras och tillämpas i samband med 
åsidosättande av principen om individuella rättigheter. Dessa villkor måste medföra 
genomförande av utförliga tekniska analyser, så att man framför allt säkerställer 
störningsskyddet och en effektiv spektrumhantering.
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Ändringsförslag 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som 
en förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta 
villkoren för användning av 
radiofrekvenser till det allmänna 
tillståndet, såvida det inte är berättigat att
bevilja individuella rättigheter för att

1. Medlemsstaterna ska underlätta
utnyttjandet av radiofrekvenser inom 
ramen för allmänna tillstånd. 
Medlemsstaterna får bevilja individuella 
rättigheter för att

Or. es

Ändringsförslag 725
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som en 
förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta
villkoren för användning av 
radiofrekvenser till det allmänna tillståndet, 
såvida det inte är berättigat att bevilja 
individuella rättigheter för att

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som en 
förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser. De ska i särskilt avsedda 
band ange villkoren för användning av 
radiofrekvenser i överensstämmelse med 
det allmänna tillståndet.

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det gäller 
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hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 726
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som en 
förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta
villkoren för användning av 
radiofrekvenser till det allmänna tillståndet, 
såvida det inte är berättigat att bevilja 
individuella rättigheter för att

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som en 
förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser. De ska i särskilt avsedda 
band ange villkoren för användning av 
radiofrekvenser i överensstämmelse med 
det allmänna tillståndet.

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär dock enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det 
gäller hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 727
Hannes Swoboda

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

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

utgår

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär dock enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det 
gäller hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 728
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

utgår

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det gäller 
hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.
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Ändringsförslag 729
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

a) undvika eventuell skadlig störning, eller

Or. en

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”. Den föreslagna mekanismen för att 
granska befintliga rättigheter är inte realistisk, vilket framgår av ändringsförslagen till 
artikel 9a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

a) undvika eventuella skadliga störningar,

Or. es

Ändringsförslag 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

a) undvika risken för skadlig störning, eller

Or. en

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”. Den föreslagna mekanismen för att 
granska befintliga rättigheter är inte realistisk, vilket framgår av ändringsförslagen till 
artikel 9a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 732
Gianni De Michelis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning genom att ta största möjliga 
hänsyn till den bedömning som gjorts av 
de berörda tekniska organisationerna och 
standardiseringsorganisationerna, eller

Or. en

Motivering

Det behövs en rad säkerhetsföreskrifter för att ge konsumenterna garantier om 
kvalitetstjänster och förhindra störningar. Det är därför oerhört viktigt att den tekniska och 
operationella genomförbarheten av kommissionens planerade lösningar bedöms av 
internationella organisationer såsom CEPT/ECC och ETSI, som rent institutionellt ska bistå 
kommissionen på detta tekniska område.

Ändringsförslag 733
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) säkerställa tjänstens kvalitet, 

Or. en

Motivering

Utöver skadliga störningar bör även ”tjänstens kvalitet” vara ett kriterium för att föreskriva 
begränsningar i samband med teknikneutralitet. Detta är särskilt viktigt i sådana fall där 
delad användning av spektrum tillåts. 

Ändringsförslag 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) säkerställa tjänstens tekniska kvalitet,

Or. es

Ändringsförslag 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) säkerställa en effektiv 
spektrumanvändning, eller

Or. es
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Ändringsförslag 736
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppfylla andra mål av allmänt intresse. utgår

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det gäller 
hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 737
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppfylla andra mål av allmänt intresse. utgår

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär dock enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det 
gäller hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
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systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 738
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppfylla andra mål av allmänt intresse. b) säkerställa ett effektivt utnyttjande av 
spektrum, 

Or. en

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”. Den föreslagna mekanismen för att 
granska befintliga rättigheter är inte realistisk, vilket framgår av ändringsförslagen till 
artikel 9a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 739
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppfylla andra mål av allmänt intresse. b) uppfylla andra mål av allmänt intresse i 
överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen såsom den 
definieras i de enskilda medlemsstaterna,

Or. en
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Motivering

Syftet är helt enkelt att bevara medlemsstaternas befogenhet att sätta upp mål av allmänt 
intresse.

Ändringsförslag 740
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) säkerställa tjänsternas tekniska 
kvalitet, eller

Or. en

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”. Den föreslagna mekanismen för att 
granska befintliga rättigheter är inte realistisk, vilket framgår av ändringsförslagen till 
artikel 9a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) säkerställa en effektiv 
spektrumanvändning, eller

Or. en
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Motivering

Spektrumpolitikens allmänna vägledande princip bör vara att eftersträva en effektiv 
spektrumanvändning.

Ändringsförslag 742
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) uppfylla andra mål av allmänt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 743
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska harmonisera 
radiofrekvensbanden utifrån 
gemensamma allmänna principer. De ska 
tillämpa harmoniserade bestämmelser om 
tillstånd för dessa radiofrekvensband. De 
nationella tillsynsmyndigheterna är 
ansvariga för dessa tillstånd och för 
tillhörande specifikationer.

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det gäller 
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hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 744
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska harmonisera 
radiofrekvensbanden utifrån 
gemensamma allmänna principer. De ska 
tillämpa harmoniserade bestämmelser om 
tillstånd för dessa radiofrekvensband. De 
nationella tillsynsmyndigheterna är 
ansvariga för dessa tillstånd och för 
tillhörande specifikationer.

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär dock enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det 
gäller hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 745
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om individuella rättigheter måste 
beviljas för användningen av 
radiospektrum och nummer ska
medlemsstaterna på begäran bevilja företag 
som tillhandahåller eller nyttjar nät eller 
tjänster enligt det allmänna tillståndet
sådana rättigheter, om detta inte strider 
mot bestämmelserna i artiklarna 6, 6a, 7 
och artikel 11.1 c i det här direktivet eller 
andra bestämmelser som ska säkerställa att 
dessa resurser används på ett effektivt sätt i 
enlighet med direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

2. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja 
företag individuella rättigheter, om detta 
inte strider mot bestämmelserna i 
artiklarna 6, 6a, 7 och artikel 11.1 c i det
här direktivet eller andra bestämmelser 
som ska säkerställa att dessa resurser 
används på ett effektivt sätt i enlighet med 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det gäller 
hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 746
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om individuella rättigheter måste 
beviljas för användningen av 
radiospektrum och nummer ska
medlemsstaterna på begäran bevilja företag 
som tillhandahåller eller nyttjar nät eller 
tjänster enligt det allmänna tillståndet 
sådana rättigheter, om detta inte strider 
mot bestämmelserna i artiklarna 6, 6a, 7 
och artikel 11.1 c i det här direktivet eller 

2. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja 
företag individuella rättigheter, om detta 
inte strider mot bestämmelserna i 
artiklarna 6, 6a, 7 och artikel 11.1 c i det 
här direktivet eller andra bestämmelser 
som ska säkerställa att dessa resurser 
används på ett effektivt sätt i enlighet med 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).



AM\727532SV.doc 21/75 PE407.807v01-00

SV

andra bestämmelser som ska säkerställa att 
dessa resurser används på ett effektivt sätt i 
enlighet med direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär dock enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det 
gäller hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 747
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Förfarandena ska även vara öppna, 
förutom i de fall där beviljandet av 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser för leverantörer av 
innehåll i radio- och tv-sändningar kan 
bevisas vara grundläggande för att kunna 

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier och förfaranden som 
medlemsstaterna fastlagt för att ge 
leverantörer innehållstjänster för radio-
eller tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
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uppfylla en särskild skyldighet som i 
förväg definierats av medlemsstaten som 
nödvändig för att kunna uppfylla ett mål 
av allmänt intresse i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 748
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Förfarandena ska även vara öppna, 
förutom i de fall där beviljandet av 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser för leverantörer av 
innehåll i radio- och tv-sändningar kan 
bevisas vara grundläggande för att kunna 
uppfylla en särskild skyldighet som i 
förväg definierats av medlemsstaten som 
nödvändig för att kunna uppfylla ett mål 
av allmänt intresse i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
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Or. en

Ändringsförslag 749
Gianni De Michelis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och 
tv-sändningar kan bevisas vara 
grundläggande för att kunna uppfylla en 
särskild skyldighet som i förväg definierats 
av medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser kan 
bevisas vara grundläggande för att kunna 
uppfylla en särskild skyldighet som, med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
utvecklingen på marknaden, i förväg 
definierats och motiverats av 
medlemsstaten och som är nödvändig för 
att kunna uppfylla ett mål av allmänt 
intresse i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en
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Motivering

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than ”not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Ändringsförslag 750
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Förfarandena ska även vara öppna, 
förutom i de fall där beviljandet av 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser för leverantörer av innehåll 
i radio- och tv-sändningar kan bevisas vara 
grundläggande för att kunna uppfylla en 
särskild skyldighet som i förväg definierats 
av medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett öppet, objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Förfarandena ska vara öppna, förutom i de 
fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och tv-
sändningar kan bevisas vara grundläggande 
för att kunna uppfylla en särskild 
skyldighet som i förväg definierats och 
motiverats av medlemsstaten och som är
nödvändig för att kunna uppfylla ett mål av 
allmänt intresse i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.
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Or. en

Ändringsförslag 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller 
tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och 
tv-sändningar kan bevisas vara 
grundläggande för att kunna uppfylla en 
särskild skyldighet som i förväg definierats 
av medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier och förfaranden som 
medlemsstaterna fastlagt för att ge 
leverantörer innehållstjänster för radio-
eller tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och 
tv-sändningar kan bevisas vara 
grundläggande för att kunna uppfylla en 
särskild skyldighet som i förväg definierats 
av medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse 
i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 752
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vid beviljandet av 
nyttjanderätter ange om dessa kan överlåtas 
på rättsinnehavarens initiativ och under 
vilka villkor. I fråga om radiofrekvenser 
ska bestämmelserna överensstämma med 
artikel 9 b i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

Medlemsstaterna ska vid beviljandet av 
nyttjanderätter ange om dessa kan överlåtas 
på rättsinnehavarens initiativ och under 
vilka villkor. I fråga om radiofrekvenser 
ska bestämmelserna överensstämma med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

Or. en

Ändringsförslag 753
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat ger användarrätt för en 
begränsad tidsperiod ska tidslängden vara 
adekvat för den berörda tjänsten med tanke 
på det mål som eftersträvas, och ska 
definieras i förväg.

Om en medlemsstat ger användarrätt för en 
begränsad tidsperiod ska tidslängden vara 
adekvat för den berörda tjänsten med tanke 
på det mål som eftersträvas, och behovet 
av en tillräckligt lång avskrivningsperiod 
för investeringarna ska i detta 
sammanhang beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 754
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år 
eller längre och som inte får överlåtas 
eller hyras ut mellan företagen i enlighet 
med artikel 9 b i ramdirektivet ska, vart 
femte år och första gången fem år efter 
dess utfärdande, granskas mot bakgrund 
av kriterierna i punkt 1. Om kriterierna 
för att bevilja individuella nyttjanderätter 
inte längre är tillämpbara ska den 
individuella nyttjanderätten ändras till ett 
allmänt tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, med en tidsfrist på högst 
fem år från det att granskningen avslutats 
eller så ska den få kunna överföras eller 
hyras ut fritt mellan företag.

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk, vilket 
framgår av ändringsförslagen till artikel 9a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 755
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 

När individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser beviljas för tio år eller 
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längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
artikel 9 b i ramdirektivet ska, vart femte 
år och första gången fem år efter dess 
utfärdande, granskas mot bakgrund av
kriterierna i punkt 1. Om kriterierna för 
att bevilja individuella nyttjanderätter inte 
längre är tillämpbara ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 
tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, förutsatt att detta 
meddelats i förväg och med en tidsfrist på 
högst fem år från det att granskningen 
avslutats eller så ska den få kunna 
överföras eller hyras ut fritt mellan företag.

längre och inte får överlåtas eller hyras ut 
mellan företagen i enlighet med artikel 9 b 
i ramdirektivet ska den nationella 
tillsynsmyndigheten se till att den har 
tillräckliga resurser att kunna kontrollera 
att kriterierna för beviljandet av 
individuella nyttjanderätter fortsätter att 
tillämpas och respekteras under den tid 
tillståndet gäller. Om dessa kriterier inte 
längre är tillämpbara ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 
tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, förutsatt att detta 
meddelats i förväg och efter en rimlig
tidsfrist, eller så ska den få kunna överföras 
eller hyras ut fritt mellan företag. När ett 
sådant beslut fattas ska vederbörlig 
hänsyn tas till behovet av en tillräckligt 
lång avskrivningsperiod för investeringar.

Or. fr

Motivering

Det finns en mängd nya plattformar och tjänster för vilka avskrivningstiden för investeringar 
kommer att vara över tio år, eller åtminstone fem år. Det är inte ovanligt med betydande 
förluster under verksamhetens första år eller två första år. Det skulle vara orimligt att kräva 
att den nationella tillsynsmyndigheten rutinmässigt utför en formell översyn vart femte år av 
alla tillstånd för sändningsspektrum.

Ändringsförslag 756
Gianni De Michelis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
artikel 9 b i ramdirektivet ska, vart 
femte år och första gången fem år efter 

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
artikel 9 b i ramdirektivet ska, fem år 
innan giltighetstiden löper ut, granskas 
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dess utfärdande, granskas mot bakgrund 
av kriterierna i punkt 1. Om kriterierna för 
att bevilja individuella nyttjanderätter inte 
längre är tillämpbara ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 
tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, med en tidsfrist på högst
fem år från det att granskningen avslutats 
eller så ska den få kunna överföras eller 
hyras ut fritt mellan företag.

mot bakgrund av kriterierna i punkt 1. Om 
kriterierna för att bevilja individuella 
nyttjanderätter inte längre är tillämpbara 
ska den individuella nyttjanderätten ändras 
till ett allmänt tillstånd för användningen 
av radiofrekvenser, med en tidsfrist på 
minst fem år från det att granskningen 
avslutats eller så ska den få kunna 
överföras eller hyras ut fritt mellan företag.

Or. en

Motivering

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than ”not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Ändringsförslag 757
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
artikel 9 b i ramdirektivet ska, vart 
femte år och första gången fem år efter 
dess utfärdande, granskas mot bakgrund 
av kriterierna i punkt 1. Om kriterierna för 
att bevilja individuella nyttjanderätter inte 
längre är tillämpbara ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
artikel 9 b i ramdirektivet ska, fem år 
innan giltighetstiden löper ut, granskas 
mot bakgrund av kriterierna i punkt 1. Om 
kriterierna för att bevilja individuella 
nyttjanderätter inte längre är tillämpbara 
ska den individuella nyttjanderätten ändras 
till ett allmänt tillstånd för användningen 
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tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, med en tidsfrist på högst 
fem år från det att granskningen avslutats
eller så ska den få kunna överföras eller 
hyras ut fritt mellan företag.

av radiofrekvenser, med en rimlig tidsfrist 
som är åtminstone lika lång som den 
period för vilken den individuella 
nyttjanderätten beviljats eller så ska den få 
kunna överföras eller hyras ut fritt mellan 
företag.

Or. en

Motivering

Allmänna tillstånd innebär dock enorma juridiska och tekniska problem, särskilt när det 
gäller hanteringen av skadliga störningar. Kommissionen bortser från avtal som ingåtts och 
garanterats mellan operatörer och självständiga stater och försöker ändra det nuvarande 
systemet med särskilda tillstånd för att i stället skapa ett system med allmänna tillstånd utan 
att ta hänsyn till den skada som detta medför för spektrumanvändarna i hela Europa.

Ändringsförslag 758
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
artikel 9 b i ramdirektivet ska, vart femte år 
och första gången fem år efter dess 
utfärdande, granskas mot bakgrund av 
kriterierna i punkt 1. Om kriterierna för att 
bevilja individuella nyttjanderätter inte 
längre är tillämpbara ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 
tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, med en tidsfrist på högst 
fem år från det att granskningen avslutats 
eller så ska den få kunna överföras eller 
hyras ut fritt mellan företag.

Varje individuell nyttjanderätt till 
radiofrekvenser som beviljas för tio år eller 
längre och som inte får överlåtas eller 
hyras ut mellan företagen i enlighet med 
artikel 9 b i ramdirektivet kan, vart 
femte år och första gången fem år efter 
dess utfärdande, granskas mot bakgrund av 
kriterierna i punkt 1. Om de individuella 
rättigheterna inte uppfyller något av dessa 
kriterier ska den individuella 
nyttjanderätten ändras till ett allmänt 
tillstånd för användningen av 
radiofrekvenser, med en tidsfrist på högst 
fem år från det att granskningen avslutats 
eller så ska den få kunna överföras eller 
hyras ut fritt mellan företag. Då sådana 
beslut fattas ska det tas vederbörlig 
hänsyn till behovet av en tillräckligt lång 
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avskrivningsperiod för investeringarna.

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 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beslut om nyttjanderätt ska behovet av 
en tillräckligt lång avskrivningsperiod för 
investeringarna beaktas.

Or. en

Motivering

Avskrivningstiden för investeringar i många nya plattformar och tjänster kommer att vara 
mer än tio år, eller åtminstone fem år. Det är inte ovanligt med betydande förluster under de 
första verksamhetsåren. Att införa en skyldighet för de nationella tillsynsmyndigheterna att 
vart femte år göra en formell översyn av samtliga nyttjanderätter skulle därför inte vara 
någon proportionell åtgärd.

Ändringsförslag 760
Robert Goebbels

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

3. Beslut om nyttjanderätt ska fattas, 
meddelas och offentliggöras så snart som 
möjligt, för nummer som har tilldelats för 
särskilda ändamål i den nationella 
nummerplanen inom tre veckor och för 
radiofrekvenser som har tilldelats för 
elektronisk kommunikation i den 
nationella frekvensplanen inom sex veckor, 
efter det att fullständig ansökan mottagits 
av den nationella tillsynsmyndigheten.
Denna senare tidsgräns får inte hindra 
tillämpningen av internationella avtal om 
användning av radiofrekvenser eller 
positioner i omloppsbanor.

3. Beslut om nyttjanderätt ska fattas, 
meddelas och offentliggöras så snart som 
möjligt, för nummer som har tilldelats för 
särskilda ändamål i den nationella 
nummerplanen inom tre veckor och för 
radiofrekvenser som har tilldelats för 
särskilda ändamål i den nationella 
frekvensplanen inom sex veckor, efter det 
att fullständig ansökan mottagits av den 
nationella tillsynsmyndigheten. Denna 
senare tidsgräns får inte hindra 
tillämpningen av internationella avtal om 
användning av radiofrekvenser eller 
positioner i omloppsbanor.

Or. en

Ändringsförslag 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När beslut har fattats, efter samråd med 
berörda parter i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), om 
att nyttjanderätter till nummer av 
exceptionellt ekonomiskt värde ska 
beviljas genom konkurrensförfaranden 
eller jämförande urvalsförfaranden får 
medlemsstaterna förlänga maximiperioden 
på tre veckor med ytterligare högst 
tre veckor.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får inte begränsa 
antalet nyttjanderätter som ska beviljas 
annat än när detta är nödvändigt för att 
garantera en effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med artikel 7.

5. Medlemsstaterna får inte begränsa 
antalet nyttjanderätter som ska beviljas 
annat än när detta är nödvändigt för att 
garantera en effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med artikel 7.
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till 
tidigare investeringar och 
konkurrensnivån.

Or. en

Motivering

Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att tidigare investeringar beaktas. I annat fall 
skulle tidigare investeringar minska i värde, vilket skulle snedvrida marknaden allvarligt och 
inverka negativt på framtida investeringsbeslut.

Ändringsförslag 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon 
överlåtelse eller ansamling av 
nyttjanderätter för radiofrekvenser. I 
sådana fall får medlemsstaterna vidta 

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”
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lämpliga åtgärder som t.ex. att minska, 
återkalla eller tvinga fram en försäljning 
av en nyttjanderätt för radiofrekvenser.”

Or. en

Motivering

Förslaget är onödigt eftersom det överlappar bestämmelser som redan finns i 
EU:s konkurrenslagstiftning och som även tillämpas på överlåtelse eller ansamling av 
nyttjanderätter för spektrum.

Ändringsförslag 764
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt 
för radiofrekvenser.”

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser.”

Or. en

Ändringsförslag 765
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
radiofrekvenser.”

6. De behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna ska säkerställa att 
radiofrekvenserna används effektivt i 
enlighet med artiklarna 8 och 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
radiofrekvenser.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt eftersom de nationella tillsynsmyndigheterna ibland inte 
har de befogenheter som krävs för att fatta dessa beslut.

Ändringsförslag 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna
ska säkerställa att radiofrekvenserna
används effektivt i enlighet med artikel 9.2
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
radiofrekvenserna används effektivt i 
enlighet med artiklarna 8.2 och 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Medlemsstaterna ska även säkerställa att 
konkurrensen inte snedvrids som resultat 
av någon överlåtelse eller ansamling av 
nyttjanderätter för radiofrekvenser. I 
sådana fall får medlemsstaterna ta fram
lämpliga åtgärder som t.ex. att minska, 
återkalla eller tvinga fram en försäljning av 
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radiofrekvenser.” en nyttjanderätt för radiofrekvenser.”

Or. es

Motivering

Genom att byta ut termen ”de nationella tillsynsmyndigheterna” mot ”medlemsstaterna”
klargör man att det måste finnas ett ”oberoende” gentemot de administrativa organ som är 
behöriga när det gäller spektrumhanteringen. Hänvisningen till artikel 8.2 innebär dessutom 
att ett effektivt utnyttjande av radiofrekvenser fastställs som ett allmänt mål. Samtidigt syftar 
artikel 9.2 till att uppnå samma mål via harmoniseringsåtgärder som antas inom ramen för 
radiospektrumbeslutet. 

Ändringsförslag 767
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna
ska säkerställa att radiofrekvenserna 
används effektivt i enlighet med artikel 9.2 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
radiofrekvenser.”

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
radiofrekvenserna används effektivt i 
enlighet med artikel 9.2 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet). De ska även 
säkerställa att konkurrensen inte snedvrids 
som resultat av någon överlåtelse eller 
ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
radiofrekvenser.”

Or. en

Ändringsförslag 768
Reino Paasilinna

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna
ska säkerställa att radiofrekvenserna 
används effektivt i enlighet med artikel 9.2 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
radiofrekvenser.”

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
radiofrekvenserna används effektivt i 
enlighet med artikel 9.2 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet). De ska även 
säkerställa att konkurrensen inte snedvrids 
som resultat av någon överlåtelse eller 
ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
radiofrekvenser.”

Or. en

Motivering

Det är inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras i ramdirektivet som är 
behörig myndighet i spektrumfrågor.

Ändringsförslag 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 

6. De nationella myndigheterna ska 
säkerställa att radiofrekvenserna används 
effektivt i enlighet med artikel 9.2 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). De 
ska även säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids som resultat av någon överlåtelse 
eller ansamling av nyttjanderätter för 
radiofrekvenser. I sådana fall får 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
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radiofrekvenser.” radiofrekvenser.”

Or. en

Motivering

Det är inte alltid den nationella tillsynsmyndighet som definieras i ramdirektivet som är 
behörig myndighet i spektrumfrågor.

Ändringsförslag 770
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 4 – led a
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna tillståndet för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster samt 
nyttjanderätter till radiofrekvenser och 
nummer får endast omfattas av villkoren 
som finns angivna i bilaga I. Dessa villkor 
ska vara icke-diskriminerande, 
proportionella och öppet redovisade och 
när det gäller nyttjanderätter till 
radiofrekvenser i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”

1. När det gäller ett allmänt tillstånd får 
det allmänna tillståndet för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster samt 
nyttjanderätter till radiofrekvenser och 
nummer endast omfattas av hanteringen 
av skadliga störningar och villkoren som 
finns angivna i bilaga I. Dessa villkor ska 
vara icke-diskriminerande, proportionella 
och öppet redovisade och när det gäller 
nyttjanderätter till radiofrekvenser i 
enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”

Or. en

Motivering

Principen om individuella tillstånd bör överväga, medan allmänna tillstånd bör utgöra 
undantag från regeln. Kommissionen bör ange vilka frekvensband som skulle kunna omfattas 
av allmänna tillstånd. Denna åtgärd bör inbegripas i artikel 6.1.
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Ändringsförslag 771
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå 
målen i artikel 1, utan att det påverkar 
artikel 5.2 i det här direktivet:

1. Utan att det påverkar artikel 5.1 och 5.2 
i detta direktiv och artiklarna 8a och 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) får 
kommissionen anta följande 
genomförandeåtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 772
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 i 
det här direktivet:

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar 
Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG av den 
7 mars 2002 om ett regelverk för 
radiospektrumpolitiken i Europeiska 
gemenskapen (radiospektrumbeslut)1 eller 
artikel 5.2 i det här direktivet:

___________
1 EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Motivering

EU-harmonisering av villkoren för beviljande av individuella spektrumrätter och allmänna 
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tillstånd kan underlätta spridningen av trådlösa tjänster och främja investeringar och 
innovation till gagn för slutanvändarna. Detta förutsatt att harmoniseringen överensstämmer 
med 2002 års radiospektrumbeslut. Det är inte vare sig lämpligt eller rimligt att 
kommissionen ska ha befogenhet eller skyldighet att välja ut företag som ska beviljas 
spektrumrätter.

Ändringsförslag 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 i 
det här direktivet:

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 i 
det här direktivet eller 
Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG av den 
7 mars 2002 om ett regelverk för 
radiospektrumpolitiken i Europeiska 
gemenskapen (radiospektrumbeslut)1:

___________
1 EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till radiospektrumbeslutet är avgörande för att man ska kunna uppnå en 
integrerad politisk strategi för harmoniseringen och en enhetlig hantering av den.

Ändringsförslag 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 i 
det här direktivet:

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 
i det här direktivet och 
radiospektrumbeslutet (676/2002/EG):

Or. es

Ändringsförslag 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) alleuropeiska tjänster,

Or. es

Ändringsförslag 776
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd,
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till radiofrekvenser,

Or. en

Ändringsförslag 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 
till radiofrekvenser,

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av tillstånd, 

Or. es

Ändringsförslag 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 
till radiofrekvenser,

a) identifiera radiofrekvensband för 
alleuropeiska nät eller elektroniska 
kommunikationstjänster, vars användning 
ska omfattas av allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser,

Or. en
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Motivering

Denna artikels tillämpningsområde är alldeles för stort. Dessutom är ordalydelsen inte 
förenlig med maktdelningsprincipen. Det är viktigt att medlemsstaternas befogenheter på 
frekvensområdet inte undergrävs på grund av att det införs nya centraliserade förfaranden på 
EU-nivå. Därför bör alleuropeiska tjänster nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag 779
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 
till radiofrekvenser,

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning får omfattas av allmänna 
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 
till radiofrekvenser, och

Or. en

Motivering

EU-harmonisering av villkoren för beviljande av individuella spektrumrätter och allmänna 
tillstånd kan underlätta spridningen av trådlösa tjänster och främja investeringar och 
innovation till gagn för slutanvändarna. Detta förutsatt att harmoniseringen överensstämmer 
med 2002 års radiospektrumbeslut. Det är inte vare sig lämpligt eller rimligt att 
kommissionen ska ha befogenhet eller skyldighet att välja ut företag som ska beviljas 
spektrumrätter.

Ändringsförslag 780
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) harmonisera förfaranden för utgår
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beviljandet av allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

Or. en

Motivering

EU-harmonisering av villkoren för beviljande av individuella spektrumrätter och allmänna 
tillstånd kan underlätta spridningen av trådlösa tjänster och främja investeringar och 
innovation till gagn för slutanvändarna, under förutsättning att den överensstämmer med 
2002 års radiospektrumbeslut. Det är inte vare sig lämpligt eller rimligt att kommissionen ska 
ha befogenhet eller skyldighet att välja ut företag som ska beviljas spektrumrätter.

Ändringsförslag 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) harmonisera förfaranden för 
beviljandet av allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 782
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) harmonisera förfaranden för 
beviljandet av allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 

utgår
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radiofrekvenser eller nummer,

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det påskyndade förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) harmonisera förfaranden för beviljandet 
av allmänna tillstånd eller individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer,

c) harmonisera förfaranden för beviljandet 
av allmänna tillstånd eller individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser som 
används för alleuropeiska nät eller 
elektroniska kommunikationstjänster eller 
till nummer,

Or. en

Motivering

Denna artikels tillämpningsområde är alldeles för stort. Dessutom är ordalydelsen inte 
förenlig med maktdelningsprincipen. Det är viktigt att medlemsstaternas befogenheter på 
frekvensområdet inte undergrävs på grund av att det införs nya centraliserade förfaranden på 
EU-nivå. Därför bör alleuropeiska tjänster nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag 784
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) harmonisera de angivna villkoren i 
bilaga II som rör allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

utgår

Or. en

Motivering

EU-harmonisering av villkoren för beviljande av individuella spektrumrätter och allmänna 
tillstånd kan underlätta spridningen av trådlösa tjänster och främja investeringar och 
innovation till gagn för slutanvändarna, under förutsättning att den överensstämmer med 
2002 års radiospektrumbeslut. Det är inte vare sig lämpligt eller rimligt att kommissionen ska 
ha befogenhet eller skyldighet att välja ut företag som ska beviljas spektrumrätter.

Ändringsförslag 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) harmonisera de angivna villkoren i 
bilaga II som rör allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 786
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) harmonisera de angivna villkoren i 
bilaga II som rör allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) harmonisera de angivna villkoren i 
bilaga II som rör allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

d) harmonisera de angivna villkoren 
i bilaga II som rör allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser som används för 
alleuropeiska nät eller elektroniska 
kommunikationstjänster eller till nummer,

Or. en

Motivering

Denna artikels tillämpningsområde är alldeles för stort. Dessutom är ordalydelsen inte 
förenlig med maktdelningsprincipen. Det är viktigt att medlemsstaternas befogenheter på 
frekvensområdet inte undergrävs på grund av att det införs nya centraliserade förfaranden på 
EU-nivå. Därför bör alleuropeiska tjänster nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) harmonisera de villkor för allmänna 
tillstånd som ställs upp i bilaga 1,

Or. en

Motivering

Del A i bilaga 1 innehåller ett antal villkor som kan knytas till allmänna tillstånd, till exempel 
för elektroniska kommunikationsnät för affärskunder. När det gäller globala 
telekommunikationstjänster är vissa av villkoren bra, till exempel de som rör de ekonomiska 
bidragen till finansieringen av allmännyttiga tjänster, medan andra medför en onödig 
regleringsbörda. Därför bör kommissionen ha befogenhet att vidta harmoniseringsåtgärder 
på detta område.

Ändringsförslag 789
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) harmonisera de villkor för allmänna 
tillstånd som ställs upp i bilaga 1,

Or. en

Motivering

Del A i bilaga 1 innehåller ett antal villkor som kan knytas till allmänna tillstånd, till exempel 
för elektroniska kommunikationsnät för affärskunder. Ett av de 14 villkoren rör de finansiella 
bidragen till finansieringen av allmännyttiga tjänster och administrativa avgifter. För vissa 
tillstånd, till exempel tillstånden för globala telekommunikationstjänster, finns det fördelar 
med de ovannämnda ekonomiska villkoren. Samtidigt införs andra villkor med ringa eller 
inget värde av någon av de nationella tillsynsmyndigheterna, vilket leder till ett tungrott 
regelverk för företag som tillhandahåller globala telekommunikationstjänster. Därför bör 
kommissionen ha befogenhet att vidta harmoniseringsåtgärder på detta område.
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Ändringsförslag 790
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) sörja för ändringar eller återkallanden 
av tillstånd eller nyttjanderätter och 
förfarandena rörande punkt d,

utgår

Or. en

Motivering

EU-harmonisering av villkoren för beviljande av individuella spektrumrätter och allmänna 
tillstånd kan underlätta spridningen av trådlösa tjänster och främja investeringar och 
innovation till gagn för slutanvändarna. Detta förutsatt att harmoniseringen överensstämmer 
med 2002 års radiospektrumbeslut. Det är inte vare sig lämpligt eller rimligt att 
kommissionen ska ha befogenhet eller skyldighet att välja ut företag som ska beviljas 
spektrumrätter.

Ändringsförslag 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) sörja för ändringar eller återkallanden 
av tillstånd eller nyttjanderätter och 
förfarandena rörande punkt d,

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 792
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) sörja för ändringar eller återkallanden 
av tillstånd eller nyttjanderätter och 
förfarandena rörande punkt d,

utgår

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det påskyndade förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 793
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa förfaranden för urvalet av 
företag som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, där det är lämpligt 
i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 6 b.

utgår

Or. en

Motivering

EU-harmonisering av villkoren för beviljande av individuella spektrumrätter och allmänna 
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tillstånd kan underlätta spridningen av trådlösa tjänster och främja investeringar och 
innovation till gagn för slutanvändarna. Detta förutsatt att harmoniseringen överensstämmer 
med 2002 års radiospektrumbeslut. Det är inte vare sig lämpligt eller rimligt att 
kommissionen ska ha befogenhet eller skyldighet att välja ut företag som ska beviljas 
spektrumrätter.

Ändringsförslag 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa förfaranden för urvalet av 
företag som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, där det är lämpligt 
i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 6 b.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 795
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa förfaranden för urvalet av 
företag som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, där det är lämpligt 
i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 6 b.

utgår
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Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det påskyndade förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa förfaranden för urvalet av 
företag som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, där det är lämpligt i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 6 b.

f) fastställa förfaranden för att fastställa 
vilka av de företag som tillhandahåller 
alleuropeiska nätverk eller elektroniska 
kommunikationstjänster som ska beviljas 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer av de 
nationella tillsynsmyndigheterna, där det är 
lämpligt i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 6 b.

Or. en

Motivering

Denna artikels tillämpningsområde är alldeles för stort. Dessutom är ordalydelsen inte 
förenlig med maktdelningsprincipen.

Ändringsförslag 797
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som anges i punkterna a d och 
punkt f 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 14a.3. Kommissionen kan, i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 14a.4.

Åtgärderna som anges i punkterna a-d och 
punkt f 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 14a.3. Kommissionen kan, i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
påskyndade förfarande som avses i 
artikel 14a.4. Kommissionen ska vidta 
dessa åtgärder med största möjliga 
hänsyn till den bedömning som gjorts av 
berörda tekniska organisationer och 
standardiseringsorganisationer och efter 
samråd med berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 798
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som anges i punkterna a–d och
punkt f 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 14a.3. Kommissionen kan, i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 14a.4.

Åtgärderna som anges i led a och b och
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 14a.3.

Or. en
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Motivering

EU-harmonisering av villkoren för beviljande av individuella spektrumrätter och allmänna 
tillstånd kan underlätta spridningen av trådlösa tjänster och främja investeringar och 
innovation till gagn för slutanvändarna. Detta förutsatt att harmoniseringen överensstämmer 
med 2002 års radiospektrumbeslut. Det är inte vare sig lämpligt eller rimligt att 
kommissionen ska ha befogenhet eller skyldighet att välja ut företag som ska beviljas 
spektrumrätter.

Ändringsförslag 799
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som anges i punkterna a d och 
punkt f 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 14a.3. Kommissionen kan, i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 14a.4.

Åtgärderna som anges i det första stycket
och 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 14a.3.

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det påskyndade förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som anges i punkterna a–d 
och punkt f 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 14a.3. Kommissionen kan, i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 14a.4.

Åtgärderna som anges i det ovannämnda 
stycket och 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 14a.3. Kommissionen kan, i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 14a.4.

Or. es

Ändringsförslag 801
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma om begäran 
är berättigad genom att beakta den 
särskilda situationen i den medlemsstaten 
och kan sedan bevilja ett partiellt 
och/eller tillfälligt undantag, förutsatt att 
detta inte otillbörligt fördröjer 
förverkligandet av 
genomförandeåtgärderna som anges i 
punkt 1 eller skapar otillbörliga skillnader 
i konkurrens- eller rättsliga situationer 
mellan medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 802
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får vid genomförandet 
av bestämmelserna i denna artikel 
biträdas av Europeiska myndigheten för
marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad 
‘Europeiska myndigheten’).”
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta ett eventuellt yttrande 
från Europeiska myndigheten som avgetts 
i enlighet med artikel 11 i förordning [ ].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 803
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får vid genomförandet 
av bestämmelserna i denna artikel biträdas 
av Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad 
‘Europeiska myndigheten’).”
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta ett eventuellt yttrande 
från Europeiska myndigheten som avgetts 
i enlighet med artikel 11 i förordning [ ].

3. Kommissionen ska vid genomförandet 
av bestämmelserna i denna artikel i största 
möjliga utsträckning beakta nationella 
frekvenstilldelningsplaner och 
Internationella telekommunikations-
unionens (ITU) radiobestämmelser. 

Or. en
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Ändringsförslag 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna artikel biträdas av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation (nedan 
kallad ‘Europeiska myndigheten’).”
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta ett eventuellt yttrande 
från Europeiska myndigheten som avgetts 
i enlighet med artikel 11 i förordning [ ].

3. Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna artikel biträdas av 
BERT. Kommissionen ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta ett eventuellt 
yttrande från BERT.

Or. es

Ändringsförslag 805
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 b utgår
Gemensamt urvalsförfarande för 

utfärdande av rättigheter
1. De tekniska genomförandeåtgärder 
som anges i punkt 6a.1 f tillåter att 
Europeiska myndigheten lägger fram 
förslag på urvalet av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer, i enlighet 
med artikel 12 i förordning [..].
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I sådana fall ska det i åtgärden anges 
under vilken period som 
Europeiska myndigheten ska genomföra 
urvalet, förfarande, regler och villkor för 
urvalet samt detaljer om eventuella 
administrativa avgifter och avgifter som 
ska åläggas innehavarna av 
nyttjanderätter för radiofrekvenser 
och/eller nummer, för att säkerställa en 
optimal användning av spektrum eller 
nummerresurser. Urvalsförfarandet ska 
vara öppet, icke-diskriminerande, 
objektivt och med god insyn.
2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet 
från Europeiska myndigheten, anta en 
åtgärd om urval av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer. I åtgärden 
ska det anges en tidsperiod inom vilken de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter.
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.”

Or. en

Ändringsförslag 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tekniska genomförandeåtgärder som 
anges i punkt 6a.1 f tillåter att 
Europeiska myndigheten lägger fram 
förslag på urvalet av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer, i enlighet 
med artikel 12 i förordning [...].

1. De tekniska genomförandeåtgärder som 
anges i punkt 6a.1 f tillåter att 
Europeiska myndigheten lägger fram 
förslag om vilket eller vilka av de företag 
som tillhandahåller alleuropeiska nätverk 
eller elektroniska kommunikationstjänster
som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer, i enlighet med artikel 12 i 
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förordning [...].

Or. en

Motivering

Artikel 6 b strider mot subsidiaritetsprincipen. Det är viktigt att medlemsstaternas 
befogenheter på frekvensområdet inte undergrävs genom att det införs nya centraliserade 
förfaranden på EU-nivå. Därför bör alleuropeiska tjänster nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet från 
Europeiska myndigheten, anta en åtgärd 
om urval av företag som ska beviljas 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer. I åtgärden 
ska det anges en tidsperiod inom vilken de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter.
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.”

2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet från 
Europeiska myndigheten, anta en åtgärd 
för att fastställa vilket eller vilka av de 
företag som tillhandahåller alleuropeiska 
nätverk eller elektroniska 
kommunikationstjänster som ska beviljas 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer. I åtgärden 
ska det anges en tidsperiod inom vilken de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter.
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.”

Or. en

Motivering

Artikel 6 b strider mot subsidiaritetsprincipen. Det är viktigt att medlemsstaternas 
befogenheter på frekvensområdet inte undergrävs genom att det införs nya centraliserade 
förfaranden på EU-nivå. Därför bör alleuropeiska tjänster nämnas i denna artikel.
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Ändringsförslag 808
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 8 – led a
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i detta syfte ge de 
berörda myndigheterna befogenheter att 
vid behov införa ekonomiska sanktioner.
Företaget ska genast informeras om 
åtgärderna och motiven för dessa 
sanktioner och en rimlig tidsfrist ska 
fastställas för företaget för att genomföra 
åtgärden.”

Medlemsstaterna ska i detta syfte ge de 
berörda myndigheterna befogenheter att

a) vid behov införa avskräckande 
ekonomiska sanktioner, och

b) föreskriva att tillhandahållandet av en 
tjänst eller en uppsättning tjänster som 
skulle medföra en avsevärd snedvridning 
av konkurrensen ska upphöra tills de 
tillträdesskyldigheter som införts efter en 
marknadsanalys i enlighet med artikel 16 
fullgörs.

Or. en

Motivering

Här föreslås två uttryckliga verkställandebefogenheter som för närvarande vissa, men inte 
alla, tillsynsmyndigheter har och som har visat sig vara bra för att bidra till verkställandet. 
Det är viktigt att det finns möjlighet att förhindra att en aktör med dominerande 
marknadsställning börjar tillhandahålla en tjänst som skulle förhindra konkurrens innan alla 
ges tillträde på lika villkor, så att man kan säkerställa att marknaderna är konkurrensutsatta 
(i stället för monopoliserade) redan från början, något som brukar främja spridningen och 
lägre priser.

Ändringsförslag 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 8 – led a
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Direktiv 2002/20/EG
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i detta syfte ge de 
berörda myndigheterna befogenheter att 
vid behov införa ekonomiska sanktioner.
Företaget ska genast informeras om 
åtgärderna och motiven för dessa 
sanktioner och en rimlig tidsfrist ska 
fastställas för företaget för att genomföra 
åtgärden.”

Medlemsstaterna ska i detta syfte ge de 
berörda myndigheterna befogenheter att

a) vid behov införa avskräckande 
ekonomiska sanktioner, vilka får inbegripa 
periodiska sanktioner med retroaktiv 
verkan, och
b) föreskriva att tillhandahållandet av en 
tjänst eller en uppsättning tjänster som 
skulle medföra en avsevärd snedvridning 
av konkurrensen ska upphöra tills de 
tillträdesskyldigheter som införts efter en 
marknadsanalys i enlighet med artikel 16 
fullgörs.”

Or. en

Motivering

Här föreslås två uttryckliga verkställandebefogenheter som för närvarande vissa, men inte 
alla, tillsynsmyndigheter har och som har visat sig vara bra för att bidra till genomförandet. 
Det är viktigt att det finns möjlighet att förhindra att en aktör med dominerande 
marknadsställning börjar tillhandahålla en tjänst som skulle förhindra konkurrens innan alla 
ges tillträde på lika villkor, så att man kan säkerställa att marknaderna är konkurrensutsatta 
(i stället för monopoliserade) redan från början, något som brukar främja spridningen och 
lägre priser.

Ändringsförslag 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 8 – led c
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Om villkoren för det allmänna 
tillståndet, nyttjanderätterna eller de 
särskilda skyldigheter som avses i 
artikel 6.2 upprepat och allvarligt 
åsidosätts, och om åtgärder enligt punkt 3 i 
den här artikeln i syfte att säkerställa 
efterlevnad inte gett resultat, får den 
nationella tillsynsmyndigheten hindra ett 
företag från att fortsätta att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster eller tillfälligt 
upphäva eller återkalla nyttjanderätterna.
Sanktioner och påföljder som är effektiva, 
proportionella och avrådande kan 
tillämpas för att omfatta perioden för en 
viss överträdelse, även om överträdelsen i 
efterhand har korrigerats.”

”5. Om villkoren för det allmänna 
tillståndet, nyttjanderätterna eller de 
särskilda skyldigheter som avses i 
artikel 6.2 upprepat eller allvarligt 
åsidosätts, och om åtgärder enligt punkt 3 i 
den här artikeln i syfte att säkerställa 
efterlevnad inte gett resultat, får den 
nationella tillsynsmyndigheten hindra ett 
företag från att fortsätta att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster eller tillfälligt 
upphäva eller återkalla nyttjanderätterna. 
Sanktioner och påföljder som är effektiva, 
proportionerliga och avskräckande kan 
tillämpas för perioden för en viss 
överträdelse, även om överträdelsen 
i efterhand har korrigerats.

Or. en

Ändringsförslag 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 8 – led d
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Om den berörda myndigheten har bevis 
på att uppfyllandet av villkoren för det 
allmänna tillståndet, nyttjanderätterna eller 
de särskilda skyldigheter som avses i 
artikel 6.2 brister och det utgör ett direkt 
och allvarligt hot mot allmän ordning, 
allmän säkerhet eller folkhälsa, eller 
kommer att orsaka allvarliga ekonomiska 
eller operativa problem för andra som 
leverantörer eller användare av 
elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster, får den trots 
bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 5 i 

”6. Om den berörda myndigheten har bevis 
på att uppfyllandet av villkoren för det 
allmänna tillståndet, nyttjanderätterna eller 
de särskilda skyldigheter som avses i 
artikel 6.2 brister och det utgör ett direkt 
och allvarligt hot mot allmän ordning, 
allmän säkerhet eller folkhälsa, eller 
kommer att orsaka allvarliga ekonomiska 
eller operativa problem för andra som 
leverantörer eller användare av 
elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster, får den trots 
bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 5 i 
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den här artikeln vidta brådskande 
provisoriska åtgärder för att åtgärda 
problemet innan den fattar ett slutligt 
beslut. Det berörda företaget ska därefter 
ges en rimlig möjlighet att lämna 
synpunkter och föreslå åtgärder. I 
förekommande fall får den berörda 
myndigheten bekräfta de provisoriska 
åtgärderna, som ska gälla i maximalt tre 
månader.”

den här artikeln vidta brådskande 
provisoriska åtgärder för att åtgärda 
problemet innan den fattar ett slutligt 
beslut. Det berörda företaget ska därefter 
ges en rimlig möjlighet att lämna 
synpunkter och föreslå åtgärder. I 
förekommande fall får den berörda 
myndigheten bekräfta de provisoriska 
åtgärderna, som ska gälla i maximalt tre 
månader; om genomförandeförfarandet 
inte har avslutats kan denna period 
förlängas med ytterligare tre månader.”

Or. es

Ändringsförslag 812
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 9a (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) Följande led ska läggas till i 
artikel 11.1 första stycket:
”fa) främjandet av effektiv användning 
och säkerställandet av en effektiv 
hantering av radiofrekvenser.”

Or. en

Motivering

Spektrumhandel uppmuntrar till spektrumeffektivitet och torde förhindra hamstring av 
spektra. Korrekta siffror om spektrumanvändningen från företagen sida skulle dock göra det 
lättare för BERT och de nationella tillsynsmyndigheterna att bedöma spektrumanvändningen.
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Ändringsförslag 813
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 13
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) ska medlemsstaterna den 
31 december 2009 bringa redan befintliga 
tillstånd i överensstämmelse med 
artiklarna 5, 6, 7 och bilaga I i detta 
direktiv senast den 31 december 2010.

1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) ska medlemsstaterna den 
31 december 2009 bringa redan befintliga 
tillstånd i överensstämmelse med 
artiklarna 5, 6, 7 och bilaga I i detta 
direktiv senast den ...*.

___________
* Fem år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Övergången från dagens system för spektrumhantering till ett nytt system ställer till problem 
för många industrisektorer och man bör inta en försiktig hållning. Om man på ett korrekt sätt 
ska kunna lösa juridiska frågor för tillståndsinnehavare som i nuläget innehar långsiktiga 
tillstånd som gäller mycket längre än det föreslagna datumet är det olämpligt att fastställa så 
korta översynsperioder. Detta undergräver de viktiga investeringar som gjorts inom ramen 
för det befintliga tillståndssystemet. Vi anser att medlemsstaternas skyldighet att bringa redan 
befintliga tillstånd i överensstämmelse med det nya systemet bör kopplas till tidsplanen för 
översynen av rättsakten.

Ändringsförslag 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 13
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 



AM\727532SV.doc 65/75 PE407.807v01-00

SV

artikel 9 a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) ska medlemsstaterna den
31 december 2009 bringa redan befintliga 
tillstånd i överensstämmelse med 
artiklarna 5, 6, 7 och bilaga I i detta 
direktiv senast den 31 december 2010.

artikel 9 a i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) ska medlemsstaterna 
[datumet för införlivandet] bringa redan 
befintliga allmänna tillstånd och 
nyttjanderätter i överensstämmelse med 
artiklarna 5, 6, 7 och bilaga I i detta 
direktiv senast [två år efter 
ikraftträdandet].

Or. es

Ändringsförslag 815
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 13
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När tillämpning av punkt 1 leder till en 
nedskärning i rättigheterna eller utvidgade 
skyldigheter enligt redan befintliga 
tillstånd kan medlemsstaterna förlänga 
giltighetsperioden för de rättigheterna och 
skyldigheterna till och med nio månader 
efter 30 september 2011 förutsatt att 
rättigheterna för andra företag som 
omfattas av gemenskapslagstiftningen inte 
påverkas av detta. Medlemsstaterna ska 
meddela kommissionen om dessa 
förlängningar och ange skälen till dem.”

2. När tillämpning av punkt 1 leder till en 
nedskärning i rättigheterna eller utvidgade 
skyldigheter enligt redan befintliga 
tillstånd kan medlemsstaterna förlänga 
giltighetsperioden för de rättigheterna och 
skyldigheterna med ytterligare ett år, 
förutsatt att rättigheterna för andra företag 
som omfattas av gemenskapslagstiftningen 
inte påverkas av detta. Medlemsstaterna 
ska meddela kommissionen om dessa 
förlängningar och ange skälen till dem.”

Or. en

Motivering

Övergången från dagens system för spektrumhantering till ett nytt system ställer till problem 
för många industrisektorer och man bör inta en försiktig hållning. Om man på ett korrekt sätt 
ska kunna lösa juridiska frågor för tillståndsinnehavare som i nuläget innehar långsiktiga 
tillstånd som gäller mycket längre än det föreslagna datumet är det olämpligt att fastställa så 
korta översynsperioder. Detta undergräver de viktiga investeringar som gjorts inom ramen 
för det befintliga tillståndssystemet. Vi anser att medlemsstaternas skyldighet att bringa redan 
befintliga tillstånd i överensstämmelse med det nya systemet bör kopplas till tidsplanen för 
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översynen av rättsakten.

Ändringsförslag 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 13
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När tillämpning av punkt 1 leder till en 
nedskärning i rättigheterna eller utvidgade 
skyldigheter enligt redan befintliga 
tillstånd kan medlemsstaterna förlänga 
giltighetsperioden för de rättigheterna och 
skyldigheterna till och med nio månader 
efter 30 september 2011 förutsatt att 
rättigheterna för andra företag som 
omfattas av gemenskapslagstiftningen inte 
påverkas av detta. Medlemsstaterna ska 
meddela kommissionen om dessa 
förlängningar och ange skälen till dem.”

2. När tillämpning av punkt 1 leder till en 
nedskärning i rättigheterna eller utvidgade 
skyldigheter enligt redan befintliga 
allmänna tillstånd eller nyttjanderätter
kan medlemsstaterna förlänga 
giltighetsperioden för de rättigheterna och 
skyldigheterna till och med [datum för 
införlivande] förutsatt att rättigheterna för 
andra företag som omfattas av 
gemenskapslagstiftningen inte påverkas av 
detta. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om dessa förlängningar och 
ange skälen till dem.”

Or. es

Ändringsförslag 817
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led a
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – del A – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Slutanvändares tillträde till nummer i 
den nationella nummerplanen, nummer 
från europeiskt nummerutrymme (ETNS) 
och den allmänna internationella 
frisamtalstjänsten (UIFN) och villkor i 
enlighet med direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 

4. Slutanvändares tillträde till nummer i 
den nationella nummerplanen och 
övergripande internationella 
nummersystem som hanteras av ITU-T 
och det europeiska nummerutrymmet
(ETNS), inbegripet villkor i enlighet med 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
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tjänster).” samhällsomfattande tjänster).”

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag bör grundas på den faktiska efterfrågan och de faktiska behoven på 
marknaden. Vad gäller ETNS är det viktigt att betona att dessa nummer behövs uteslutande i 
samband med alleuropeiska tjänster och tilldelas på grundval av kommersiella avtal mellan 
företag med säten i olika medlemsstater.

Ändringsförslag 818
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led a
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – del A – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Slutanvändares tillträde till nummer i 
den nationella nummerplanen, nummer 
från europeiskt nummerutrymme (ETNS) 
och den allmänna internationella 
frisamtalstjänsten (UIFN) och villkor i 
enlighet med direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster).”

4. Slutanvändares tillträde till nummer i 
medlemsstaternas nationella 
nummerplaner, nummer från det 
europeiska nummerutrymmet (ETNS) och 
den allmänna internationella 
frisamtalstjänsten (UIFN) och villkor i 
enlighet med direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster).”

Or. en

Motivering

Det behövs gränsöverskridande tillgång till nummer på den inre marknaden.

Ändringsförslag 819
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led a
Direktiv 2002/20/EG
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Bilaga I – del A – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Slutanvändares tillträde till nummer i 
den nationella nummerplanen, nummer 
från europeiskt nummerutrymme (ETNS) 
och den allmänna internationella 
frisamtalstjänsten (UIFN) och villkor i 
enlighet med direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster).”

4. Slutanvändares tillträde till nummer i 
medlemsstaternas nationella 
nummerplaner, nummer från det 
europeiska nummerutrymmet (ETNS) och 
den allmänna internationella 
frisamtalstjänsten (UIFN) och villkor i 
enlighet med direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster).”

Or. en

Motivering

Det behövs gränsöverskridande tillgång till nummer på den inre marknaden. Denna ändring 
stämmer överens med de föreslagna ändringarna av artikel 28 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 820
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det vore mer effektivt och lämpligt om diskussionen om upphovsrättsskyddet och därmed 
sammanhängande frågor kring elektroniska kommunikationsnät fördes inom ramen för 
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samrådet om online-innehåll. Detta initiativ syftar till att skapa en gynnsam miljö för en 
dialog där alla berörda parter längs med hela den elektroniska värdekedjan tillsammans kan 
finna lösningar som bygger på självreglering och som får samtliga berörda parters stöd.

Ändringsförslag 821
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led ga (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – del A – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Följande punkt ska läggas till:
”19a. Insynsskyldigheter för leverantörer 
av elektroniska kommunikationsnät vilka 
syftar till att säkerställa uppkoppling 
mellan användare, inklusive obegränsad 
tillgång till innehåll, tjänster och
tillämpningar i enlighet med de mål och 
principer som fastställs i artikel 8 i 
direktiv 2002/21/EG, information om 
begränsningar av tillgången till tjänster 
och tillämpningar och om trafikhantering 
samt, då det är nödvändigt och 
proportionerligt, de nationella 
tillsynsmyndigheternas tillgång till sådana 
uppgifter som de behöver för att kunna 
kontrollera att denna information är 
korrekt.”

Or. en

Motivering

De befintliga villkoren inbegriper inte uttryckligen insynsskyldigheter som syftar till att 
skydda slutanvändarnas rätt till tillgång. Det är särskilt viktigt att de nationella 
tillsynsmyndigheterna har ett tilläckligt underlag för att kunna bedöma huruvida 
leverantörerna av offentliga kommunikationsnät fullgör sin skyldighet att ge slutanvändarna 
tillgång till det innehåll och de tjänster och tillämpningar som användarna själva vill. De 
allmänna tillståndsvillkoren medför en mekanism för att trygga öppenheten bland 
leverantörer av kommunikationsnät med litet marknadsinflytande.
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Ändringsförslag 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led a
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Skyldighet att tillhandahålla en tjänst 
eller använda en typ av teknik för vilken 
nyttjanderätt till frekvensen har beviljats, i 
lämpliga fall inbegripet krav på täckning.”

”1. Skyldighet att tillhandahålla en tjänst 
eller använda en typ av teknik för vilken 
nyttjanderätt till frekvensen har beviljats, i 
lämpliga fall inbegripet exklusivt nyttjande 
av en frekvens för överföring av visst 
innehåll eller vissa audiovisuella tjänster
och krav på täckning.”

Or. fr

Motivering

Exklusivt nyttjande av en frekvens för radiosändningar måste finnas kvar som möjlighet. Ett 
effektivt nyttjande av frekvenserna kan ställas upp som villkor för nyttjanderätterna.

Ändringsförslag 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led a
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Skyldighet att tillhandahålla en tjänst 
eller använda en typ av teknik för vilken 
nyttjanderätt till frekvensen har beviljats, i 
lämpliga fall inbegripet krav på täckning.”

”1. Skyldighet att tillhandahålla en tjänst 
eller använda en typ av teknik för vilken 
nyttjanderätt till frekvensen har beviljats, i 
lämpliga fall inbegripet krav på täckning 
och kvalitet.”

Or. es
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Ändringsförslag 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led c
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – del B – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I punkt 4 ska orden ”med förbehåll för 
eventuella ändringar i den nationella 
frekvensplanen” utgå.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 825
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led d
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga I – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Frivilliga åtaganden som under ett 
urvalsförfarande baserat på konkurrens och 
jämförelse har gjorts av det företag som 
erhåller nyttjanderätten.”

7. Frivilliga åtaganden som under ett 
urvalsförfarande baserat på konkurrens och 
jämförelse har gjorts av det företag som 
erhåller nyttjanderätten. Om ett sådant 
åtagande de facto motsvarar en eller flera 
av de skyldigheter som anges i 
artiklarna 9–13a i direktiv 2002/19/EG 
ska det anses ha upphört att gälla senast 
den 1 januari 2010.

Or. en

Motivering

Regleringsskydigheter ska endast åläggas företag med ett betydande marknadsinflytande, 
vilket berättigar förhandsreglering. Innan 2002 års ram infördes villkorades beviljande av 
nyttjanderätter ibland med ”frivilliga åtaganden” från nya marknadsaktörers sida, vilka 
motsvarade sådana regleringsskyldigheter (skyldigheter om icke-diskriminering osv.). I syfte 
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att förhindra att det kvarstår reglering som inte är kopplad till marknadsinflytande ska 
sådana ”frivilliga åtaganden” betraktas ha upphört att gälla efter en övergångsperiod. 

Ändringsförslag 826
Mary Honeyball

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) I del C ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Angivande av den tjänst som numret 
skall användas för, inbegripet varje krav 
som ställs för tillhandahållandet av 
tjänsten och, för att undanröja eventuella 
oklarheter, taxeprinciper och maxpriser 
som kan gälla särskilda nummerserier i 
syfte att säkra konsumentskyddet i 
enlighet med artikel 8.4 b i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektiv).”

Or. en

Motivering

Specifika nummerserier är reserverade för vissa typer av tjänster (gratisnummer, nationell 
taxa, lokaltaxa). Det är viktigt att de nationella tillsynsmyndigheterna kan kontrollera att de 
avgifter som operatörerna tar ut för dessa tjänster håller sig inom de prisramar som 
konsumenterna förväntar sig. Konsumenterna skulle till exempel rimligen kunna förvänta sig 
att ett nummer som omfattas av en (icke-geografisk) nationell taxa ska kosta lika mycket som 
ett nummer som omfattas av deras vanliga nationella taxa.
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Ändringsförslag 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande bilaga II ska läggas till 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet):

utgår

Or. es

Motivering

Överensstämmer med det ovannämnda förslaget att stryka artikel 6ad.

Ändringsförslag 828
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande bilaga II ska läggas till 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet):

utgår

Or. en

Motivering

Detta stämmer överens med ändringsförslaget om de föreslagna artiklarna 6a och 6b i 
tillståndsdirektivet.
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Ändringsförslag 829
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Metoden för att bestämma 
användaravgifter för nyttjanderätter till 
radiofrekvenser.

d) Metoden för att bestämma 
användaravgifter för nyttjanderätter till 
radiofrekvenser, utan att det påverkar 
systemet i de medlemsstater där 
skyldigheten att betala användaravgifter 
ersatts med en skyldighet att uppnå vissa 
mål av allmänt intresse.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste även fortsättningsvis kunna behålla eller införa system där 
skyldigheten att betala avgifter för nyttjanderätter ersätts av en skyldighet att uppnå vissa mål 
av allmänt intresse. Dessa system är vanliga i samband med frekvenser för markbundna 
sändningar eftersom de främjar mångfalden i medierna.

Ändringsförslag 830
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Metoden för att bestämma 
användaravgifter för nyttjanderätter till 
radiofrekvenser.

d) Metoden för att bestämma 
användaravgifter för nyttjanderätter till 
radiofrekvenser, utan att det påverkar 
mekanismer som inrättats av 
medlemsstaterna i syfte att ersätta 
skyldigheten att betala för 
nyttjanderätterna med en skyldighet att 
uppnå vissa mål av allmänt intresse.
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Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste ha kvar möjligheten att behålla eller inrätta mekanismer för att 
ersätta skyldigheten att betala för nyttjanderätter med en skyldighet att uppnå vissa mål av 
allmänt intresse. Dessa mekanismer, som verkar för mångfald i medierna, är vanliga i 
samband med frekvenser för markbundna sändningar.
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