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Ändringsförslag 111
Gunnar Hökmark
Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 5

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(5) De nationella regleringsmyndigheterna 
får definiera marknader på subnationell 
basis och/eller häva de rättsliga 
skyldigheterna på marknader och/eller 
inom geografiska områden där det finns 
en effektiv konkurrens inom 
infrastrukturen för att säkerställa att 
lagstiftningen är proportionell och passar 
olika konkurrensvillkor. 

(5) När de nationella 
regleringsmyndigheterna genomför
marknadsanalyser bör de eftersträva att 
regleringen möjliggör ett brett utnyttjande 
av infrastruktur så långt det är 
ekonomiskt lönsamt och se till att 
konsumenter i alla geografiska områden 
kan gynnas av effektiv konkurrens. De 
nationella regleringsmyndigheterna får 
definiera marknader på subnationell basis 
och häva de rättsliga skyldigheterna på 
geografiska marknader där det finns en 
effektiv konkurrens inom infrastrukturen 
för att säkerställa att lagstiftningen är 
proportionell och passar olika 
konkurrensvillkor. 

När de nationella 
regleringsmyndigheterna bedömer vilka 
tillträdesskyldigheter som är lämpligast 
för att möjliggöra en effektiv investering 
och effektiv konkurrens bör de, när det är 
praktiskt möjligt, ta hänsyn till de olika 
förhållanden som kan råda i de olika 
geografiska områdena inom deras 
medlemsstater, samtidigt som de skyddar 
konsumenternas intressen, däribland 
landsbygdssamhällenas, och den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss om frågan om geografisk 
segmentering i linje med de konkurrensrättsliga principer som de nationella 
regleringsmyndigheterna måste följa under marknadsanalysprocessen.

Ändringsförslag 112
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Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 5

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(5) De nationella regleringsmyndigheterna 
får definiera marknader på subnationell 
basis och/eller häva de rättsliga 
skyldigheterna på marknader och/eller 
inom geografiska områden där det finns 
en effektiv konkurrens inom 
infrastrukturen för att säkerställa att 
lagstiftningen är proportionell och passar 
olika konkurrensvillkor. 

(5) När de nationella 
regleringsmyndigheterna genomför 
marknadsanalyser bör de eftersträva att 
regleringen möjliggör ett brett utnyttjande 
av infrastruktur så långt det är 
ekonomiskt lönsamt och se till att 
konsumenter i alla geografiska områden 
kan gynnas av effektiv konkurrens. De 
nationella regleringsmyndigheterna får 
definiera marknader på subnationell basis 
och häva de rättsliga skyldigheterna på 
geografiska marknader där det finns en 
effektiv konkurrens inom infrastrukturen 
för att säkerställa att lagstiftningen är 
proportionell och passar olika 
konkurrensvillkor. 

När de nationella 
regleringsmyndigheterna bedömer vilka 
tillträdesskyldigheter som är lämpligast 
för att möjliggöra en effektiv investering 
och effektiv konkurrens bör de, när det är 
praktiskt möjligt, ta hänsyn till de olika 
förhållanden som kan råda i de olika 
geografiska områdena inom deras 
medlemsstater, samtidigt som de skyddar 
konsumenternas intressen, däribland 
landsbygdssamhällenas, och den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss om frågan om geografisk 
segmentering i linje med de konkurrensrättsliga principer som de nationella 
regleringsmyndigheterna måste följa under marknadsanalysprocessen.

Ändringsförslag 113
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Amalia Sartori

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 5

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(5) De nationella regleringsmyndigheterna 
får definiera marknader på subnationell 
basis och/eller häva de rättsliga 
skyldigheterna på marknader och/eller 
inom geografiska områden där det finns 
en effektiv konkurrens inom 
infrastrukturen för att säkerställa att 
lagstiftningen är proportionell och passar 
olika konkurrensvillkor. 

(5) När de nationella 
regleringsmyndigheterna genomför 
marknadsanalyser bör de eftersträva att 
regleringen möjliggör ett brett utnyttjande 
av infrastruktur så långt det är 
ekonomiskt lönsamt och se till att 
konsumenter i alla geografiska områden 
kan gynnas av effektiv konkurrens. De 
nationella regleringsmyndigheterna får 
definiera marknader på subnationell basis 
och häva de rättsliga skyldigheterna på 
geografiska marknader där det finns en 
effektiv konkurrens inom infrastrukturen 
för att säkerställa att lagstiftningen är 
proportionell och passar olika 
konkurrensvillkor. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss om frågan om geografisk 
segmentering i linje med de konkurrensrättsliga principer som de nationella 
regleringsmyndigheterna måste följa under marknadsanalysprocessen.

Ändringsförslag 114
Erika Mann

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) Investeringar i nya och förbättrade 
tillträdesinfrastrukturer kännetecknas 
ofta av stora kapitalbehov, osäker 
efterfrågan och en lång ekonomisk 
livscykel, vilket leder till högre 
investeringsrisker. Direktiven 2002/21/EG 
och 2002/19/EG bör gynna en 
regleringsstrategi där investeringar i 
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sådana infrastrukturer stimuleras, genom 
att nationella myndigheter tillåts ange
villkoren för tillträdet till den nybyggda 
infrastrukturen under flera på varandra 
följande översynsperioder så länge det 
finns betydande inflytande på marknaden, 
för att erbjuda säkerhet i planeringen för 
alla operatörer genom att tillåta rättvisa 
riskdelningsarrangemang mellan 
investeraren och dem som söker tillträde 
för att skapa lika villkor för den 
ursprungliga investeraren och operatörer 
som utnyttjar tillträdet till den nya 
infrastrukturen och genom att stödja 
marknadsorienterade 
prissättningsmekanismer samt skapa 
tillräcklig flexibilitet i fastställandet av
olika priser för olika produkter och 
produktkvaliteter som avspeglar 
produktens och/eller tjänstens värde för 
konsumenten.

Or. en

Motivering

Detta skäl vägleder de nationella regleringsmyndigheterna i tillämpningen av principerna för 
reglering i artikel 8 (4a) i ramdirektivet.

Ändringsförslag 115
Dominique Vlasto

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) När de nationella 
regleringsmyndigheterna inför
skyldigheter för tillträdet till nya och 
förbättrade infrastrukturer bör de se till 
att tillträdesvillkoren avspeglar de 
omständigheter som ligger bakom 
investeringsbeslutet, med hänsyn bland 
annat till kostnaderna för ibruktagandet, 
den förväntade utnyttjandeandelen för de 
nya produkterna och tjänsterna samt de 
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förväntade prisnivåerna till slutkunderna. 
Dessutom bör de nationella 
regleringsmyndigheterna i förekommande 
fall kunna ställa upp villkor för tillträdet 
under en tillräckligt lång tidsperiod för att 
erbjuda planeringssäkerhet för 
investerarna. Dessa villkor får omfatta 
prissättningsarrangemang som utgår från 
volymer eller avtalslängder, under 
förutsättning att dessa arrangemang 
följer gemenskapsrätten. 
Prissättningsarrangemang bör dock inte 
tillåtas om de skulle bli diskriminerande 
för andra än operatören med betydande 
marknadsinflytande, exempelvis genom 
marginalpressen, innebära hinder för 
inträdet eller på annat sätt skada 
framväxten av en effektiv konkurrens 
inom tjänster till konsumenter och 
företag.
Med tanke på hur stora investeringar som 
behövs för ny och förbättrad infrastruktur 
får samarbetsavtalen mellan 
marknadsaktörerna påskynda och stärka 
utvecklingen av nästa generations nät till 
förmån för konsumenterna, under 
förutsättning att konkurrensen skyddas, 
bland annat genom att 
tillträdesskyldigheter införs vid behov.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att nå en kompromiss mellan parlamentet och rådet 
genom att klargöra ändringarna av artikel 8 i ramdirektivet och artikel 13 i 
tillträdesdirektivet och avspegla både behovet av att möjliggöra en rättvis avkastning för 
investerarna i nästa generations tillträde och skydda konkurrensen.

Ändringsförslag 116
Amalia Sartori

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag
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(14a) När de nationella 
regleringsmyndigheterna inför 
skyldigheter för tillträdet till nya och 
förbättrade infrastrukturer bör de se till 
att tillträdesvillkoren avspeglar de 
omständigheter som ligger bakom 
investeringsbeslutet, med hänsyn bland 
annat till kostnaderna för ibruktagandet, 
den förväntade utnyttjandeandelen för de 
nya produkterna och tjänsterna samt de 
förväntade prisnivåerna till slutkunderna. 
Dessutom bör de nationella 
regleringsmyndigheterna i förekommande 
fall kunna ställa upp villkor för tillträdet 
under en tillräckligt lång tidsperiod för att 
erbjuda planeringssäkerhet för 
investerarna, samtidigt som de möjliggör 
en regelbunden granskning av riktigheten 
i de antaganden som görs. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att nå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att klargöra ändringarna av artikel 8.4a när det gäller regleringsmyndigheternas mål 
i förhållande till nästa generations tillträde.

Ändringsförslag 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) När de nationella 
regleringsmyndigheterna inför 
skyldigheter för tillträdet till nya och 
förbättrade infrastrukturer bör de se till 
att tillträdesvillkoren avspeglar de 
omständigheter som ligger bakom 
investeringsbeslutet, med hänsyn bland 
annat till kostnaderna för ibruktagandet, 
den förväntade utnyttjandeandelen för de 
nya produkterna och tjänsterna samt de 
förväntade prisnivåerna till slutkunderna. 
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Dessutom bör de nationella 
regleringsmyndigheterna i förekommande 
fall kunna ställa upp villkor för tillträdet 
under en tillräckligt lång tidsperiod för att 
erbjuda planeringssäkerhet för 
investerarna. Dessa villkor får omfatta 
prissättningsarrangemang som utgår från 
volymer eller avtalslängder, under 
förutsättning att dessa arrangemang 
följer gemenskapsrätten. 
Prissättningsarrangemang bör dock inte 
tillåtas om de skulle bli diskriminerande 
för andra än operatören med betydande 
marknadsinflytande, exempelvis genom 
marginalpressen, innebära hinder för 
inträdet eller på annat sätt skada 
framväxten av en effektiv konkurrens 
inom tjänster till konsumenter och 
företag.
Med tanke på hur stora investeringar som 
behövs för ny och förbättrad infrastruktur 
får samarbetsavtalen mellan 
marknadsaktörerna påskynda och stärka 
utvecklingen av nästa generations nät till 
förmån för konsumenterna, under 
förutsättning att konkurrensen skyddas, 
bland annat genom att 
tillträdesskyldigheter införs vid behov.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att nå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att klargöra ändringarna av artikel 8 i ramdirektivet och artikel 13 i 
tillträdesdirektivet och avspegla både behovet av att möjliggöra en god avkastning för 
investerarna i nästa generations tillträde och skydda konkurrensen.

Ändringsförslag 118
Gunnar Hökmark

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) När de nationella 
regleringsmyndigheterna inför 
skyldigheter för tillträdet till nya och 
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förbättrade infrastrukturer bör de se till 
att tillträdesvillkoren avspeglar de 
omständigheter som ligger bakom 
investeringsbeslutet, med hänsyn bland 
annat till kostnaderna för ibruktagandet, 
den förväntade utnyttjandeandelen för de 
nya produkterna och tjänsterna samt de 
förväntade prisnivåerna till slutkunderna. 
Dessutom bör de nationella 
regleringsmyndigheterna i förekommande 
fall kunna ställa upp villkor för tillträdet 
under en tillräckligt lång tidsperiod för att 
erbjuda planeringssäkerhet för 
investerarna. Dessa villkor får omfatta 
prissättningsarrangemang som utgår från 
volymer eller avtalslängder, under 
förutsättning att dessa arrangemang 
följer gemenskapsrätten. 
Prissättningsarrangemang bör dock inte 
tillåtas om de skulle bli diskriminerande 
för andra än operatören med betydande 
marknadsinflytande, exempelvis genom 
marginalpressen, innebära hinder för 
inträdet eller på annat sätt skada 
framväxten av en effektiv konkurrens 
inom tjänster till konsumenter och 
företag.
Med tanke på hur stora investeringar som 
behövs för ny och förbättrad infrastruktur 
får samarbetsavtalen mellan 
marknadsaktörerna påskynda och stärka 
utvecklingen av nästa generations nät till 
förmån för konsumenterna, under 
förutsättning att konkurrensen skyddas, 
bland annat genom att 
tillträdesskyldigheter införs vid behov.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att nå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att klargöra ändringarna av artikel 8 i ramdirektivet och artikel 13 i 
tillträdesdirektivet och avspegla både behovet av att möjliggöra en god avkastning för 
investerarna i nästa generations tillträde och skydda konkurrensen.

Ändringsförslag 119
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Erika Mann

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14b) När nationella 
regleringsmyndigheter inför skyldigheter 
för tillträde till nya och förbättrade 
infrastrukturer och inför 
korrigeringsåtgärder för att styra priserna 
bör de se till att tillträdesvillkoren 
avspeglar de omständigheter som ligger 
bakom investeringsbeslutet, med hänsyn 
bland annat till kostnaderna för 
ibruktagandet, den förväntade 
utnyttjandeandelen för de nya 
produkterna och tjänsterna samt de 
förväntade prisnivåerna till slutkunderna. 
Marknadsaktörerna bör tillåtas att 
avspegla graden av åtagandet från den 
som söker tillträde att dela 
investeringsrisken exempelvis genom 
långsiktiga tillträdesavtal och/eller minsta 
kvantiteter i tillträdesvillkoren, inklusive 
priset. Olika grossistpriser för olika 
produkter och kvalitetsnivåer, till exempel 
olika bandbredder, bör uppmuntras, 
eftersom det gör att produktens och/eller 
tjänstens värde avspeglas i tillträdespriset. 
En sådan marknadsbaserad strategi för 
prissättning förbättrar välfärden, 
motsvarar konsumenternas krav, gör det 
möjligt att behålla inträdesprodukter till 
lägre priser respektive premiumprodukter 
till högre priser på marknaden och kan 
påskynda lanseringen och spridningen av 
nya produkter och tjänster. 
Konsumentprodukter till attraktiva priser,
som gynnar en snabb spridning av nya 
massmarknadstjänster och därigenom 
tidig lönsamhet för nya nät, bör inte 
hindras av en alltför snäv och olämplig 
tillämpning av prispresstestet. 
Nätoperatörer eller tjänsteleverantörer 
som är beredda att åta sig riskfyllda 
långsiktiga investeringar bör inte 
förbjudas att ge attraktiva, men ändå 
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lönsamma, erbjudanden till 
konsumenterna så länge en jämförbar 
operatör eller tjänsteleverantör är beredd 
att utlova samma pris eller åta sig samma 
risk eller har ekonomisk möjlighet att 
upprepa erbjudandet.

Or. en

Motivering

Skäl som vägleder de nationella regleringsmyndigheterna i tillämpningen av prisreglering 
enligt artikel 13 i tillträdesdirektivet.

Ändringsförslag 120
Amalia Sartori

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14b) När de nationella 
regleringsmyndigheterna inför 
korrigeringsåtgärder för att styra priserna 
bör de sträva efter att möjliggöra en 
rättvis avkastning för investeraren, som i 
förekommande fall får anpassas så att 
den avspeglar risker som är specifika för 
ett visst investeringsprojekt. Dessa villkor 
får omfatta prissättningsarrangemang 
som utgår från volymer eller 
avtalslängder, under förutsättning att 
dessa arrangemang följer 
gemenskapsrätten. 
Prissättningsarrangemang bör dock inte 
tillåtas om de skulle bli diskriminerande 
för andra än operatören med betydande 
marknadsinflytande, exempelvis genom 
marginalpressen, innebära hinder för 
inträdet eller på annat sätt skada 
framväxten av en effektiv konkurrens 
inom tjänster till konsumenter och 
företag.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att nå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att klargöra ändringarna av artikel 13 i tillträdesdirektivet och avspegla både behovet 
av att möjliggöra en rättvis avkastning för investerarna och skydda konkurrensen.

Ändringsförslag 121
Amalia Sartori

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14c) Med tanke på hur stora 
investeringar som behövs för ny och 
förbättrad infrastruktur får 
samarbetsavtalen mellan 
marknadsaktörerna, om de är förenliga 
med gemenskapsrätten, påskynda och 
stärka utvecklingen av nästa generations 
nät till förmån för konsumenterna, under 
förutsättning att konkurrensen skyddas, 
bland annat genom tillträdesskyldigheter 
som krävs i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att nå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att klargöra ändringarna av artikel 12 i ramdirektivet när det gäller delning av 
inrättningar, risker och investeringar och klargör kopplingen mellan artikel 12 FD och de 
tillträdesskyldigheter som införs i enlighet med direktiven.

Ändringsförslag 122
Amalia Sartori

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14d (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14d) När de nationella 
regleringsmyndigheterna fastställer 
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tillträdesregler för SMP-operatörer bör de 
skapa incitament för investeringar i 
strukturer som är framtidssäkra och 
möjliggöra enkelt tillträde och 
innovationer av tredje parter. 
Konstruktionen av strukturer av 
operatörer som anses utöva betydande 
marknadsinflytande och som inte 
möjliggör enkelt tillträde bör inte belönas 
av regleringssystemet, genom exempelvis 
mindre stränga skyldigheter än dem som 
annars skulle ha tillämpats, eller genom 
att tredje parter tvingas bära kostnaderna 
för senare nätanpassningar för att 
möjliggöra tillträde.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att beskriva hur regleringsmyndigheterna kan uppfylla 
målen i artikel 8 genom att främja investeringar som är förenliga med konkurrensen.

Ändringsförslag 123
Mary Honeyball

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(19a) För att bidra till uppfyllandet av de 
mål som fastställs i artikel 8a i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) bör 
ett spektrumtoppmöte kallas samman 
2010, vilket bör ledas av medlemsstaterna 
och omfatta Europaparlamentet, 
kommissionen och alla intressenter. 
Toppmötet bör särskilt bidra till att 
säkerställa en större konsekvens i EU:s 
spektrumpolitik. 

Or. en
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Motivering

Ett spektrumtoppmöte är ett viktigt och användbart forum för politiker med ansvar för 
spektrumfrågor att diskutera de viktigaste aktuella spörsmålen. 2010 kommer det dock tyvärr 
att vara för sent att diskutera frågor som hör samman med övergången till digital teknik och 
den digitala utdelningen, eftersom de flesta medlemsstater redan kommer att ha infört egna 
planer.

Ändringsförslag 124
Erna Hennicot-Schoepges

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 22

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna i detta direktiv om 
spektrumhantering bör ligga i linje med 
det arbete som utförs av internationella 
och regionala organisationer med ansvar 
för spektrumhantering som Internationella 
teleunionen (ITU) och Europeiska 
post- och telesammanslutningen (CEPT) 
för att säkerställa att hanteringen och 
harmoniseringen av 
spektrumanvändningen inom gemenskapen 
och i övriga världen blir effektiv.

(22) När medlemsstaterna tillämpar de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
spektrumhantering bör de agera i enlighet 
med den rättsliga ramen hos
internationella och regionala organisationer 
med ansvar för spektrumhantering som 
Internationella teleunionen (ITU) och 
Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT) för att 
säkerställa att hanteringen och 
harmoniseringen av 
spektrumanvändningen inom gemenskapen 
och mellan medlemsstaterna och andra 
medlemmar av ITU blir effektiv.

Or. en

Motivering

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.
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Ändringsförslag 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 22

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna i detta direktiv om 
spektrumhantering bör ligga i linje med det 
arbete som utförs av internationella och 
regionala organisationer med ansvar för 
spektrumhantering som Internationella 
teleunionen (ITU) och Europeiska 
post- och telesammanslutningen (CEPT) 
för att säkerställa att hanteringen och 
harmoniseringen av 
spektrumanvändningen inom gemenskapen 
och i övriga världen blir effektiv.

(22) Vid tillämpningen av bestämmelserna 
i detta direktiv om spektrumhantering bör 
medlemsstaterna agera i 
överensstämmelse med den rättsliga 
ramen hos internationella och regionala 
organisationer med ansvar för 
spektrumhantering som Internationella 
teleunionen (ITU) och Europeiska 
post- och telesammanslutningen (CEPT) 
för att säkerställa att hanteringen och, i 
förekommande fall, harmoniseringen av 
spektrumanvändningen inom gemenskapen 
och i övriga världen blir effektiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att klargöra den rättsliga aspekten av internationella avtal.

Ändringsförslag 126
Herbert Reul

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 22

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna i detta direktiv om 
spektrumhantering bör ligga i linje med det 
arbete som utförs av internationella och 
regionala organisationer med ansvar för 
spektrumhantering som Internationella 
teleunionen (ITU) och Europeiska 
post- och telesammanslutningen (CEPT) 
för att säkerställa att hanteringen och 
harmoniseringen av 
spektrumanvändningen inom gemenskapen 
och i övriga världen blir effektiv.

(22) Vid tillämpningen av bestämmelserna 
i detta direktiv om spektrumhantering bör 
medlemsstaterna agera i 
överensstämmelse med den rättsliga 
ramen hos internationella och regionala 
organisationer med ansvar för 
spektrumhantering som Internationella 
teleunionen (ITU) och Europeiska 
post- och telesammanslutningen (CEPT) 
för att säkerställa att hanteringen och, i 
förekommande fall, harmoniseringen av 
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spektrumanvändningen inom gemenskapen 
och i övriga världen blir effektiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att klargöra den rättsliga aspekten av internationella avtal.

Ändringsförslag 127
Mary Honeyball

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 26

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(26) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för de frekvensband som är tillgängliga för 
elektroniska kommunikationstjänster enligt 
nationella planer för frekvensallokering 
och ITU:s radioreglemente (principerna 
om teknik- och tjänsteneutralitet). Det 
administrativa fastställandet av tekniker 
och tjänster bör tillämpas när det gäller mål 
av allmänt intresse och bör tydligt 
motiveras och bli föremål för regelbundna 
granskningar. 

(26) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för de frekvensband som är tillgängliga för 
elektroniska kommunikationstjänster. Det 
administrativa fastställandet av tekniker 
och tjänster bör tillämpas när det gäller mål 
av allmänt intresse och bör tydligt 
motiveras och bli föremål för regelbundna 
granskningar. 

Or. en

Motivering

Trots att Europaparlamentet har föreslagit att detta skäl ska utgå, i konsekvens med de 
föreslagna bestämmelserna i artikel 9.3 och 9.4, anser vi att vissa aspekter av skälet är 
användbara och bör behållas. 

Ändringsförslag 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
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Skäl 28

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

(28) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör å andra 
sidan vara tillåtet att vid behov och på ett 
proportionellt sätt vidta åtgärder som 
kräver tillhandahållandet av en särskild 
tjänst för att uppfylla tydligt definierade 
mål av allmänt intresse som t.ex. säkerhet 
för människors liv, främjandet av social, 
regional och geografisk sammanhållning 
eller för att undvika ett ineffektivt 
användande av spektrum. I dessa mål bör 
även ingå att främja kulturell och språklig 
mångfald och mediemångfald på det vis 
som detta definieras av medlemsstaterna i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. 
Åtgärderna bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att skydda 
människors liv eller, i undantagsfall,
uppfylla andra mål av allmänt intresse, 
utan snarare prioritera så att andra tjänster 
och tekniker kan existera samtidigt i 
samma band, i den utsträckning detta är 
möjligt. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
och samtidigt säkerställa konsekvens med artikel 9.4 i ramdirektivet.

Ändringsförslag 129
Herbert Reul

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 28

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag



AM\775029SV.doc 19/50 PE421.390v01-00

SV

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

(28) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör å andra 
sidan vara tillåtet att vid behov och på ett 
proportionellt sätt vidta åtgärder, som 
kräver tillhandahållandet av en särskild 
tjänst för att uppfylla tydligt definierade 
mål av allmänt intresse som t.ex. säkerhet 
för människors liv, främjandet av social, 
regional och geografisk sammanhållning 
eller för att undvika ett ineffektivt 
användande av spektrum. I dessa mål bör 
även ingå att främja kulturell och språklig 
mångfald och mediemångfald på det vis 
som detta definieras av medlemsstaterna i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. 
Åtgärderna bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att skydda 
människors liv eller, i undantagsfall,
uppfylla andra mål av allmänt intresse, 
utan snarare prioritera så att andra tjänster 
och tekniker kan existera samtidigt i 
samma band, i den utsträckning detta är 
möjligt. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
och samtidigt säkerställa konsekvens med artikel 9.4 i ramdirektivet.

Ändringsförslag 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 60

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(60) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta rekommendationer 
och/eller genomförandeåtgärder i samband 
med anmälningar enligt artikel 7 i 

(60) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta rekommendationer 
och/eller genomförandeåtgärder i samband 
med en harmonisering inom 
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ramdirektivet, genomföra en 
harmonisering inom spektrum- och 
nummerområdet liksom när det gäller 
frågor som rör säkerheten för nät och 
tjänster, identifiera relevanta produkt- och 
tjänstemarknader, identifiera 
transnationella marknader samt genomföra 
standarder och harmoniserat tillämpa 
bestämmelserna i regelverket. 
Kommissionen bör även ges befogenhet att 
anta genomförandeåtgärder för att 
uppdatera bilagorna I och II till 
tillträdesdirektivet på grund av 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i dessa direktiv, bland 
annat genom att komplettera dem med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

nummerområdet och allmänna tillstånd 
för användningen av spektrumområdet,
liksom när det gäller frågor som rör 
säkerheten för nät och tjänster, identifiera 
relevanta produkt- och tjänstemarknader, 
identifiera transnationella marknader samt 
genomföra standarder och harmoniserat 
tillämpa bestämmelserna i regelverket. 
Kommissionen bör även ges befogenhet att 
anta genomförandeåtgärder för att 
uppdatera bilagorna I och II till 
tillträdesdirektivet på grund av 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i dessa direktiv, bland 
annat genom att komplettera dem med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att ta hänsyn till resultatet av första behandlingen: att harmoniseringen av den 
individuella spektrumanvändningen bör avgöras genom lagstiftning och inte genom ett 
kommittéförfarande.

Ändringsförslag 131
Herbert Reul

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 60

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(60) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta rekommendationer 
och/eller genomförandeåtgärder i samband 
med anmälningar enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en 
harmonisering inom spektrum- och 
nummerområdet liksom när det gäller 

(60) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta rekommendationer 
och/eller genomförandeåtgärder i samband 
med en harmonisering inom 
nummerområdet och allmänna tillstånd 
för användningen av spektrumområdet,
liksom när det gäller frågor som rör 
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frågor som rör säkerheten för nät och 
tjänster, identifiera relevanta produkt- och 
tjänstemarknader, identifiera 
transnationella marknader samt genomföra 
standarder och harmoniserat tillämpa 
bestämmelserna i regelverket. 
Kommissionen bör även ges befogenhet att
anta genomförandeåtgärder för att 
uppdatera bilagorna I och II till 
tillträdesdirektivet på grund av 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i dessa direktiv, bland 
annat genom att komplettera dem med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

säkerheten för nät och tjänster, identifiera 
relevanta produkt- och tjänstemarknader, 
identifiera transnationella marknader samt 
genomföra standarder och harmoniserat 
tillämpa bestämmelserna i regelverket. 
Kommissionen bör även ges befogenhet att 
anta genomförandeåtgärder för att 
uppdatera bilagorna I och II till 
tillträdesdirektivet på grund av 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i dessa direktiv, bland 
annat genom att komplettera dem med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas i
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att ta hänsyn till resultatet av första behandlingen: att harmoniseringen av den 
individuella spektrumanvändningen bör avgöras genom lagstiftning och inte genom ett 
kommittéförfarande.

Ändringsförslag 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8– led ba (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

ba) i punkt 2 ska led b ersättas med 
följande:
”b) se till att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom tjänster för 
elektronisk kommunikation och 
informationssamhället, särskilt vad gäller
leveransen av och tillträdet till 
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innehållstjänster samt tjänster för 
elektronisk kommunikation och 
informationssamhället över alla nät.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återställer ändringsförslag 58, som antogs vid första behandlingen av 
parlamentet den 24 september 2008, T6/0449/2008 (artikel 62.2 a), samtidigt som hänsyn tas 
till principen om öppna nät för att säkerställa att alla användare till fullo ska kunna utnyttja 
informationssamhället och dess innovationer.

Ändringsförslag 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

ba) i punkt 2 ska led b ersättas med 
följande:
”b) se till att det inte uppstår någon 
snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom tjänster för 
elektronisk kommunikation och 
informationssamhället, särskilt vad gäller 
leveransen av och tillträdet till 
innehållstjänster samt tjänster för 
elektronisk kommunikation och 
informationssamhället över alla nät.”

Or. en
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Ändringsförslag 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led fa (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led fa (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

fa) i punkt 4 ska följande led införas:
”fa) tillämpa principen om att 
slutanvändare ska kunna komma åt och 
distribuera vilket innehåll och använda 
vilka applikationer och/eller tjänster som 
de önskar.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återställer delvis ändringsförslag 61 som antogs vid första 
behandlingen av parlamentet den 24 september 2008,T6/0449/2008 (artikel 62.2 a).

Ändringsförslag 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led fb (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led fb (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

fb) i punkt 4 ska följande led införas:
”fb) tillämpa principen om att ingen 
begränsning får införas av
slutanvändarnas grundläggande 
rättigheter och friheter utan ett tidigare 
avgörande av de rättsskipande 
myndigheterna, i enlighet med bland 
annat artikel 11 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna när det gäller yttrande- och 
informationsfrihet, utom om den 
allmänna säkerheten är hotad, i vilket fall
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detta avgörande får komma senare.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återställer ändringsförslag 138 som antogs i första behandlingen av 
parlamentet den 24 september 2008.

Ändringsförslag 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led g
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 5 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

a) främja förutsägbarhet i lagstiftningen, a) främja förutsägbarhet i lagstiftningen
genom att se till att de föreskrivande 
villkoren tillämpas under tillräckligt lång 
tid,

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ändringsförslag skulle ha tvingat de nationella regleringsmyndigheterna 
att se till att konsekventa föreskrivande strategier tillämpas över flera på varandra följande 
marknadsöversynsperioder, vilket skapar ett oklart rättsläge, eftersom de nationella 
regleringsmyndigheterna är skyldiga att se över sina föreskrivande beslut vid varje 
marknadsöversyn (och därför inte kan garantera kontinuitet i strategin). Den nya föreslagna 
kompromissen är avsedd att skapa så stor förutsägbarhet i regleringen som behövs för 
konsekvensen med den rättsliga ramen. 

Ändringsförslag 137
Erika Mann

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led g
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 5 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag
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a) främja förutsägbarhet i lagstiftningen, a) vid behov främja förutsägbarhet i 
lagstiftningen genom kontinuitet i 
korrigeringsåtgärderna över på varandra 
följande översynsperioder,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör att nationella regleringsmyndigheter kan genomföra 
korrigeringsåtgärder, det vill säga faktiska villkor för tillträde, vilket är särskilt viktigt för 
investeringsbeslut i nya och förbättrade infrastrukturer. Normala marknadsöversyner skulle 
naturligtvis fortfarande behövas.

Ändringsförslag 138
Angelika Niebler

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led g
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 5 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

a) främja förutsägbarhet i lagstiftningen, a) vid behov främja förutsägbarhet i 
lagstiftningen genom kontinuitet i 
korrigeringsåtgärderna över på varandra 
följande översynsperioder,

Or. en

Motivering

Återinförande från den första behandlingen. Investeringsbeslut i nya och förbättrade 
infrastrukturer måste nu fattas. Det kräver en konsekvent föreskrivande strategi.

Ändringsförslag 139
Erika Mann

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led g
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 5 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag
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d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även beakta 
investeringsrisker,

d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även se till att den risk 
som investeringsföretagen ådrar sig 
beaktas på lämpligt sätt i villkoren för 
tillträde till anläggningar, genom att i 
förekommande fall uppmuntra till 
riskdelning mellan investerare och mellan 
investerare och dem som önskar tillträde 
och genom att tillåta flexibilitet i 
prissättningen,

Or. en

Motivering

Kompromisstexten syftar till att ge de nationella regleringsmyndigheterna flexibla verktyg för 
att uppmuntra till investeringar i nya och förbättrade tillträdesnät. En rättvis fördelning av 
risken i villkoren för tillträde och flexibilitet i prissättningen för olika produkter kan ge ett 
uppsving för lanseringen av nya nät samtidigt som konkurrensen främjas genom att attraktiva 
erbjudanden till slutanvändare uppmuntras.

Ändringsförslag 140
Angelika Niebler

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led g
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 5 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även beakta 
investeringsrisker,

d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även uppmuntra till 
delning av investeringar och säkerställa 
en lämplig riskdelning mellan investerare 
och mellan investerare och de företag som 
får tillträde till de nya anläggningarna,

Or. en

Motivering

Återinförande från den första behandlingen. Investeringsbeslut i nya och förbättrade 
infrastrukturer måste nu fattas. Det kräver en konsekvent föreskrivande strategi.
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Ändringsförslag 141
Gunnar Hökmark

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led g
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 5 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även beakta 
investeringsrisker,

d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även se till att varje 
tillträdesskyldighet på lämpligt sätt 
beaktar den risk som 
investeringsföretagen ådrar sig,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att hitta en kompromiss mellan parlamentet och rådet i 
frågan om tillträdes- och prissättningsarrangemang för nästa generations tillträde.

Ändringsförslag 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led g
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 5 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även beakta 
investeringsrisker,

d) främja effektiva investeringar och 
innovation som avser ny och förbättrad 
infrastruktur men även se till att varje 
tillträdesskyldighet på lämpligt sätt 
beaktar den risk som 
investeringsföretagen ådrar sig,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att hitta en kompromiss mellan parlamentet och rådet i 
frågan om tillträdes- och prissättningsarrangemang för nästa generations tillträde.
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Ändringsförslag 143
Herbert Reul

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 8a ”Artikel 8a
Strategisk planering och samordning av 
radiospektrumpolitiken i 
Europeiska unionen

Strategisk planering och samordning av 
radiospektrumpolitiken 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det gäller 
strategisk planering, samordning och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser i Europeiska unionen. 
Medlemsstaterna ska därför bland annat 
beakta faktorer i EU:s strategier som 
ekonomi, säkerhet, hälsa, allmänintresset, 
yttrandefrihet, kultur, vetenskap och 
sociala och tekniska aspekter samt 
radiospektrumanvändares olika intressen i 
syfte att optimera användningen av 
radiospektrum och för att undvika skadliga 
störningar.

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det gäller 
strategisk planering, samordning och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser i Europeiska 
gemenskapen. Medlemsstaterna ska därför 
bland annat beakta faktorer i EU:s 
strategier som ekonomi, säkerhet, hälsa, 
allmänintresset, yttrandefrihet, kultur, 
vetenskap och sociala och tekniska 
aspekter samt radiospektrumanvändares 
olika intressen i syfte att optimera 
användningen av radiospektrum och för att 
undvika skadliga störningar.

2. Medlemsstaterna ska verka för en 
samordning av strategierna för 
radiospektrumpolitiken i 
Europeiska unionen och, vid behov,
harmoniserade villkor för tillgänglighet 
och effektiv användning av radiospektrum 
som är nödvändiga för upprättandet av och 
funktionen hos den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation.

2. Genom att samarbeta med varandra 
och med kommissionen ska 
medlemsstaterna verka för en samordning 
av strategierna för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen och, vid behov, 
harmoniserade villkor för tillgänglighet 
och effektiv användning av radiospektrum 
som är nödvändiga för upprättandet av och 
funktionen hos den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation.

3. Medlemsstaterna ska verka för en 
effektiv samordning av EU:s intressen 
inom internationella organisationer med 
ansvar för radiospektrumfrågor.
Kommissionen ska, när så är nödvändigt 
för att främja denna effektiva 
samordning, i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från gruppen för 

3. När det är nödvändigt för att 
säkerställa en effektiv samordning av 
Europeiska gemenskapens intressen inom 
internationella organisationer med ansvar 
för radiospektrumfrågor ska kommissionen 
i största möjliga utsträckning beakta 
yttrandet från gruppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG) och får 



AM\775029SV.doc 29/50 PE421.390v01-00

SV

radiospektrumpolitik (RSPG) som 
inrättades genom kommissionens beslut 
622/2002/EG av den 26 juli 2002 om 
upprättande av en grupp för 
radiospektrumpolitik* och får föreslå 
Europaparlamentet och rådet gemensamma 
allmänna politiska mål.

föreslå Europaparlamentet och rådet 
gemensamma allmänna politiska mål.

4. Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttranden från 
RSPG, får lägga fram lagförslag om 
inrättande av fleråriga program för 
radiospektrumpolitiken.”

4. Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttranden från 
RSPG, får lägga fram lagförslag för 
Europaparlamentet och rådet om 
inrättande av fleråriga program för 
radiospektrumpolitiken. Dessa program 
ska innehålla beskrivningar av den 
politiska inriktningen och de politiska 
målen med den strategiska planeringen, 
samordningen och harmoniseringen av 
användningen av radiospektrum i 
gemenskapen i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv och de 
specifika direktiven.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att ta hänsyn till att målet med detta direktiv och de specifika direktiven är att skapa 
en inre marknad för elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 8a ”Artikel 8a
Strategisk planering och samordning av 
radiospektrumpolitiken i 
Europeiska unionen

Strategisk planering och samordning av 
radiospektrumpolitiken

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det gäller 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det gäller 
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strategisk planering, samordning och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser i Europeiska unionen. 
Medlemsstaterna ska därför bland annat 
beakta faktorer i EU:s strategier som 
ekonomi, säkerhet, hälsa, allmänintresset, 
yttrandefrihet, kultur, vetenskap och 
sociala och tekniska aspekter samt 
radiospektrumanvändares olika intressen i 
syfte att optimera användningen av 
radiospektrum och för att undvika skadliga 
störningar.

strategisk planering, samordning och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser i Europeiska 
gemenskapen. Medlemsstaterna ska därför 
bland annat beakta faktorer i EU:s 
strategier som ekonomi, säkerhet, hälsa, 
allmänintresset, yttrandefrihet, kultur, 
vetenskap och sociala och tekniska 
aspekter samt radiospektrumanvändares 
olika intressen i syfte att optimera 
användningen av radiospektrum och för att 
undvika skadliga störningar.

2. Medlemsstaterna ska verka för en 
samordning av strategierna för 
radiospektrumpolitiken i 
Europeiska unionen och, vid behov, 
harmoniserade villkor för tillgänglighet 
och effektiv användning av radiospektrum 
som är nödvändiga för upprättandet av och 
funktionen hos den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation.

2. Genom att samarbeta med varandra 
och med kommissionen ska 
medlemsstaterna verka för en samordning 
av strategierna för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen och, vid behov, 
harmoniserade villkor för tillgänglighet 
och effektiv användning av radiospektrum 
som är nödvändiga för upprättandet av och 
funktionen hos den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation.

3. Medlemsstaterna ska verka för en 
effektiv samordning av EU:s intressen 
inom internationella organisationer med 
ansvar för radiospektrumfrågor.
Kommissionen ska, när så är nödvändigt 
för att främja denna effektiva 
samordning, i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från gruppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG) som 
inrättades genom kommissionens beslut 
622/2002/EG av den 26 juli 2002 om 
upprättande av en grupp för 
radiospektrumpolitik* och får föreslå 
Europaparlamentet och rådet gemensamma 
allmänna politiska mål.

3. När det är nödvändigt för att 
säkerställa en effektiv samordning av 
Europeiska gemenskapens intressen inom 
internationella organisationer med ansvar 
för radiospektrumfrågor ska kommissionen 
i största möjliga utsträckning beakta 
yttrandet från gruppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG) och får 
föreslå Europaparlamentet och rådet 
gemensamma allmänna politiska mål.

4. Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttranden från 
RSPG, får lägga fram lagförslag om 
inrättande av fleråriga program för 
radiospektrumpolitiken.”

4. Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttranden från 
RSPG, får lägga fram lagförslag för 
Europaparlamentet och rådet om 
inrättande av fleråriga program för 
radiospektrumpolitiken. Dessa program 
ska innehålla beskrivningar av den 
politiska inriktningen och de politiska 
målen med den strategiska planeringen, 
samordningen och harmoniseringen av 
användningen av radiospektrum i 
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gemenskapen i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv och de 
specifika direktiven.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att ta hänsyn till att målet med detta direktiv och de specifika direktiven är att skapa 
en inre marknad för elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag 145
Herbert Reul

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Kommissionen får anta lämpliga 
genomförandeåtgärder för att identifiera 
de band för vilka användningsrätten kan 
överföras eller hyras ut mellan företag. 
Dessa åtgärder ska inte täcka frekvenser 
som används för utsändningar.
Dessa tekniska genomförandeåtgärder, 
som är avsedda att ändra icke väsentliga 
delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 22.3.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att respektera hierarkin av kompetenser i artikel 8 a i detta direktiv. Det säkerställer 
även att hela den bandbredd som för närvarande används för utsändningar inte 
nödvändigtvis skulle uteslutas – exempelvis när det gäller den digitala utdelningen.

Ändringsförslag 146
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Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Kommissionen får anta lämpliga 
genomförandeåtgärder för att identifiera 
de band för vilka användningsrätten kan 
överföras eller hyras ut mellan företag. 
Dessa åtgärder ska inte täcka frekvenser 
som används för utsändningar.
Dessa tekniska genomförandeåtgärder, 
som är avsedda att ändra icke väsentliga 
delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 22.3.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att respektera hierarkin av kompetenser i artikel 8 a i detta direktiv. Det säkerställer 
även att hela den bandbredd som för närvarande används för utsändningar inte 
nödvändigtvis skulle uteslutas – exempelvis när det gäller den digitala utdelningen.

Ändringsförslag 147
Herbert Reul, Werner Langen

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 14 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om ett företag har ett betydande 
inflytande på en viss marknad, kan det 
också anses ha ett betydande inflytande på 
en närliggande marknad, när sambanden 
mellan de två marknaderna är sådana att 
inflytandet på en marknad kan överföras 

3. Om ett företag har ett betydande 
inflytande på en viss marknad (den första 
marknaden), kan det också anses ha ett 
betydande inflytande på en närliggande 
marknad (den andra marknaden), när 
sambanden mellan de två marknaderna är 
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till den andra marknaden, varigenom 
företagets marknadsinflytande stärks. 
Följaktligen får korrigeringsåtgärder som 
syftar till att förhindra ett sådan 
överförande vidtas på den andra 
marknaden i enlighet med artiklarna 9, 10, 
11 och 13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet), och om dessa visar 
sig otillräckliga får korrigeringsåtgärder 
enligt artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) vidtas.

sådana att inflytandet på den första 
marknaden kan överföras till den andra 
marknaden, varigenom företagets 
marknadsinflytande stärks. Följaktligen får 
korrigeringsåtgärder vidtas på den andra 
marknaden i enlighet med artiklarna 8–13 i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet),
eller artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster), om korrigeringsåtgärderna på 
den första marknaden visar sig 
otillräckliga för att förhindra ett sådant 
överförande.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget klargörs att ingripande på en andra marknad bara är lämpligt när 
korrigeringsåtgärder på den ursprungliga marknad där SMP finns är otillräckliga för att 
förhindra ”överförandet” av marknadsinflytande.

Ändringsförslag 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

aa) i punkt 1 ska led a ersättas med 
följande:
”a) i den mån detta är nödvändigt för att 
säkerställa uppkopplingen mellan 
användare eller rättvist och rimligt
tillträde för tredjepartstjänster och 
tredjepartsapplikationer, skyldigheter för 
företag som kontrollerar tillträdet för 
slutanvändare, bland annat, när det är 
motiverat, skyldigheten att koppla 
samman deras nät och erbjuda tillträde 
när detta inte redan är fallet eller göra att 
deras tjänster fungerar tillsammans på 
rättvisa, tydliga och rimliga villkor,”
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
(artikel 62.2 b) samtidigt som den väl etablerade principen om uppkoppling mellan 
användare förstärks genom att utvidgas till att utöver tjänster även omfatta applikationer. 

Ändringsförslag 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

aa) i punkt 1 ska led a ersättas med 
följande:
”a) i den mån detta är nödvändigt för att 
säkerställa uppkopplingen mellan 
användare eller rättvist och rimligt 
tillträde för tredjepartstjänster och 
tredjepartsapplikationer, skyldigheter för 
företag som kontrollerar tillträdet för 
slutanvändare, bland annat, när det är 
motiverat, skyldigheten att koppla 
samman deras nät och erbjuda tillträde 
när detta inte redan är fallet eller göra att 
deras tjänster fungerar tillsammans på 
rättvisa, tydliga och rimliga villkor,”

Or. en

Motivering

De bestämmelser som föreslås av parlamentet som ligger till grund för den väl etablerade 
principen om uppkoppling mellan användare bör stärkas genom att utvidgas till att utöver 
tjänster även omfatta applikationer.

Ändringsförslag 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 7 – led a
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Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Nationella regleringsmyndigheter får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
avseende insyn när det gäller samtrafik 
och/eller tillträde, vilket innebär att 
operatörer måste offentliggöra 
specificerade uppgifter, t.ex. uppgifter om 
redovisning, tekniska specifikationer, 
nätegenskaper, villkor för tillhandahållande 
och användning, inklusive trafikledning 
samt prissättning.

1. Nationella regleringsmyndigheter får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
avseende insyn när det gäller samtrafik 
och/eller tillträde, vilket innebär att 
operatörer måste offentliggöra 
specificerade uppgifter, t.ex. uppgifter om 
redovisning, tekniska specifikationer, 
nätegenskaper, villkor för tillhandahållande 
och användning, inklusive syftet med och 
effekten av trafikledning samt prissättning.

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas någon begränsning av användarnas urval av tjänster och applikationer. 
Införandet av begränsningar genom grossisttillträde och samtrafikarrangemang bör 
förhindras. I stället måste tydligheten i trafikledningspolitiken stärkas, eftersom detta är 
nödvändigt för att etablera slutanvändarens anslutningsmöjlighet. 

Ändringsförslag 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 7 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Nationella regleringsmyndigheter får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
avseende insyn när det gäller samtrafik 
och/eller tillträde, vilket innebär att 
operatörer måste offentliggöra 
specificerade uppgifter, t.ex. uppgifter om 
redovisning, tekniska specifikationer, 
nätegenskaper, villkor för tillhandahållande 
och användning, inklusive trafikledning 
samt prissättning.

1. Nationella regleringsmyndigheter får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
avseende insyn när det gäller samtrafik 
och/eller tillträde, vilket innebär att 
operatörer måste offentliggöra 
specificerade uppgifter, t.ex. uppgifter om 
redovisning, tekniska specifikationer, 
nätegenskaper, villkor för tillhandahållande 
och användning, inklusive syftet med och 
effekten av trafikledning samt prissättning.

Or. en
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Motivering

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies. Mention of other types of restricions should therefore 
be removed. 

Ändringsförslag 152
Angelika Niebler

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 9 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av de 
därmed förknippade riskerna.

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av de 
därmed förknippade riskerna och genom 
att tillåta arrangemang för en lämplig 
delning av riskerna mellan investerare 
och de företag som får tillträde till nya 
och förbättrade tillträdesinfrastrukturer, 
däribland genom långsiktiga 
riskdelningsavtal. Prissättningen på 



AM\775029SV.doc 37/50 PE421.390v01-00

SV

tillträdet ska vara tillräckligt flexibel, med 
hänsyn bland annat till differentierade 
produktkvalitetsnivåer. 

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget föreskrivs verktyg för de nationella regleringsmyndigheterna för att stödja 
investeringar i nya och förbättrade tillträdesnät i samband med regleringen av priser och 
tillträde. En rättvis riskdelning och flexibilitet i prissättningen för olika produkter och 
kvalitetsnivåer kan stödja lanseringen av nya nät samtidigt som konkurrensen främjas. Den 
ursprungliga investeraren och operatörer som tar på sig en del av risken kommer att 
konkurrera för att locka slutanvändare till sina tjänster.

Ändringsförslag 153
Erika Mann

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 9 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av de 
därmed förknippade riskerna.

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av de 
därmed förknippade riskerna och genom 
att tillåta arrangemang för en lämplig 
delning av riskerna mellan investerare 
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och de företag som får tillträde till nya 
och förbättrade tillträdesinfrastrukturer, 
däribland genom långsiktiga 
riskdelningsavtal. Prissättningen på 
tillträdet ska vara tillräckligt flexibel, med 
hänsyn bland annat till differentierade 
produktkvalitetsnivåer.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget föreskrivs verktyg för de nationella regleringsmyndigheterna för att stödja 
investeringar i nya och förbättrade tillträdesnät i samband med regleringen av priser och 
tillträde. En rättvis riskdelning och flexibilitet i prissättningen för olika produkter och 
kvalitetsnivåer kan stödja lanseringen av nya nät samtidigt som konkurrensen främjas. Den 
ursprungliga investeraren och operatörer som tar på sig en del av risken kommer att 
konkurrera för att locka slutanvändare till sina tjänster.

Ändringsförslag 154
Gunnar Hökmark

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 9 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
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kapitalinvesteringen, med beaktande av de 
därmed förknippade riskerna.

kapitalinvesteringen, med beaktande av 
risker som är specifika för ett visst nytt 
nätinvesteringsprojekt, samtidigt som det 
säkerställs att 
prissättningsarrangemangen är förenliga 
med skyddet av en effektiv konkurrens.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan parlamentet och rådet 
om nästa generation tillträde och att finna en balans mellan behovet av att främja 
investeringar och konkurrens.

Ändringsförslag 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 9 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av de 
därmed förknippade riskerna.

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av 
risker som är specifika för ett visst nytt 
nätinvesteringsprojekt, samtidigt som det 
säkerställs att 
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prissättningsarrangemangen är förenliga 
med skyddet av en effektiv konkurrens.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan parlamentet och rådet 
om nästa generation tillträde och att finna en balans mellan behovet av att främja 
investeringar och konkurrens.

Ändringsförslag 156
Dominique Vlasto

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 9 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av de 
därmed förknippade riskerna.

1. En nationell regleringsmyndighet får i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter 
som rör kostnadstäckning och 
priskontroller, inbegripet skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
och kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att den 
berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. För att 
uppmuntra operatörerna till investeringar, 
bland annat i nästa generations nät, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen, med beaktande av 
risker som är specifika för ett visst nytt 
nätinvesteringsprojekt, samtidigt som det 
säkerställs att 
prissättningsarrangemangen är förenliga 
med skyddet av en effektiv konkurrens.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan parlamentet och rådet 
om nästa generation tillträde och att finna en balans mellan behovet av att främja 
investeringar och konkurrens.

Ändringsförslag 157
Erika Mann

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas som 
punkt 4a:
”4a. Tillämpningen av 
marginalpresstester ska inte hämma 
utvecklingen av nya marknader och 
infrastrukturer. I detta syfte ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
hänsyn till villkoren för 
infrastrukturinvesteringen och använda 
villkoren för långsiktiga riskdelningsavtal 
som referens vid tillämpningen av testet.”

Or. en

Motivering

Ändringen innehåller en kompromiss baserad på parlamentets text i punkten vid första 
behandlingen. Marginalpresstester ska även användas för nya nät, samtidigt som de inte får 
undergräva tillträdesarrangemangen och förmågan att erbjuda attraktiva produkter.

Ändringsförslag 158
Gunnar Hökmark

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag
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1. Om den nationella 
regleringsmyndigheten konstaterar att 
effektiv konkurrens inte har kunnat uppnås 
genom de tillämpliga skyldigheter som 
åläggs enligt artiklarna 9−13 och att 
betydande och kvarstående 
konkurrensproblem och/eller 
marknadsmisslyckanden har fastställts 
avseende grossistleveranser av vissa 
tillträdesprodukter, får den som en 
undantagsåtgärd, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 8.3 andra stycket, 
ålägga vertikalt integrerade företag en 
skyldighet att placera verksamhet som har 
anknytning till grossistleveranser av 
relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 
operativ affärsenhet. 

1. Om den nationella 
regleringsmyndigheten konstaterar att 
effektiv konkurrens inte har kunnat uppnås 
genom de tillämpliga skyldigheter som 
åläggs enligt artiklarna 9−13 och att 
betydande och kvarstående 
konkurrensproblem och/eller 
marknadsmisslyckanden har fastställts 
avseende vissa 
tillträdesproduktmarknader, får den som 
en undantagsåtgärd, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 8.3 andra stycket, 
ålägga vertikalt integrerade företag en 
skyldighet att placera verksamhet som har 
anknytning till grossistleveranser av 
relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 
operativ affärsenhet. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss beträffande den funktionella 
fördelningen genom att anpassa beslutsprocessen med det förfarande för marknadsanalys 
som genomförs av myndigheterna.

Ändringsförslag 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Om den nationella 
regleringsmyndigheten konstaterar att 
effektiv konkurrens inte har kunnat uppnås 
genom de tillämpliga skyldigheter som 
åläggs enligt artiklarna 9−13 och att 
betydande och kvarstående 
konkurrensproblem och/eller 
marknadsmisslyckanden har fastställts 
avseende grossistleveranser av vissa 
tillträdesprodukter, får den som en 
undantagsåtgärd, i enlighet med 

1. Om den nationella 
regleringsmyndigheten konstaterar att 
effektiv konkurrens inte har kunnat uppnås 
genom de tillämpliga skyldigheter som 
åläggs enligt artiklarna 9−13 och att 
betydande och kvarstående 
konkurrensproblem och/eller 
marknadsmisslyckanden har fastställts 
avseende grossistleveranser av vissa 
tillträdesproduktmarknader, får den som 
en undantagsåtgärd, i enlighet med 
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bestämmelserna i artikel 8.3 andra stycket, 
ålägga vertikalt integrerade företag en 
skyldighet att placera verksamhet som har 
anknytning till grossistleveranser av 
relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 
operativ affärsenhet. 

bestämmelserna i artikel 8.3 andra stycket, 
ålägga vertikalt integrerade företag en 
skyldighet att placera verksamhet som har 
anknytning till grossistleveranser av 
relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 
operativ affärsenhet. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss beträffande den funktionella 
fördelningen genom att anpassa beslutsprocessen med det förfarande för marknadsanalys 
som genomförs av myndigheterna.

Ändringsförslag 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 12 – led e
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – del A – led 1 – led c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) under omständigheter då tillträdet till 
nätet inte är tekniskt eller ekonomiskt 
möjligt, lämpliga skyldigheter som 
erbjuder motsvarande funktioner.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återställer delvis ett ändringsförslag av Europaparlamentet som 
motsvarar ett skäl som har lagts fram av rådet.
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Ändringsförslag 161
Gunnar Hökmark

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 12 – led e
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – del A – led 1 – led c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) under omständigheter då tillträdet till 
nätet inte är tekniskt eller ekonomiskt 
möjligt, lämpliga skyldigheter som 
erbjuder motsvarande funktioner.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återställer delvis ett ändringsförslag av Europaparlamentet som 
motsvarar ett skäl som har lagts fram av rådet.

Ändringsförslag 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – led 1
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 3 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Följande definition ska även gälla: 2. Följande definitioner ska även gälla:
allmän auktorisation: en rättslig ram som 
upprättats av en medlemsstat för att 
säkerställa rättigheter för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster och genom vilken 
det fastställs sektorsspecifika skyldigheter 
som kan gälla för alla eller vissa typer av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i enlighet med det 
här direktivet.

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

alleuropeiskt trådlöst nät eller tjänst för 
elektronisk kommunikation: ett nät eller 
en tjänst för trådlös elektronisk 
kommunikation som är tillgänglig i de 
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flesta medlemsstater.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att tillhandahålla en definition av alleuropeiska tjänster som kan skiljas från en enkel 
gränsöverskridande dimension och avspeglar den alleuropeiska dimensionen.

Ändringsförslag 163
Herbert Reul

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – led 1
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 3 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Följande definition ska även gälla: 2. Följande definitioner ska även gälla:
allmän auktorisation: en rättslig ram som 
upprättats av en medlemsstat för att 
säkerställa rättigheter för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster och genom vilken 
det fastställs sektorsspecifika skyldigheter 
som kan gälla för alla eller vissa typer av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i enlighet med det 
här direktivet.

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

alleuropeiskt trådlöst nät eller tjänst för 
elektronisk kommunikation: ett nät eller 
en tjänst för trådlös elektronisk 
kommunikation som är tillgänglig i de 
flesta medlemsstater.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet 
genom att tillhandahålla en definition av paneuropeiska tjänster som kan skiljas från en enkel 
gränsöverskridande dimension och avspeglar den alleuropeiska dimensionen.
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Ändringsförslag 164
Herbert Reul

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – led 3a (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Artikel 6a ska införas:
”Artikel 6a
Harmoniseringsåtgärder
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 och 5.2 i detta direktiv och 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) får kommissionen anta 
genomförandeåtgärder
a) för att identifiera radiofrekvensband 
vars användning ska bli föremål för ett 
allmänt tillstånd,
b) för att harmonisera förfarandena för 
att bevilja allmänna nummertillstånd till 
företag som erbjuder nät eller tjänster för 
alleuropeisk elektronisk kommunikation,
c) för att harmonisera de villkor som 
anges i bilaga II avseende beviljandet av 
allmänna tillstånd till företag som 
erbjuder alleuropeiska nät eller tjänster 
för elektronisk kommunikation. 
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
2. De åtgärder som avses i punkt 1 får, i 
förekommande fall, ge medlemsstaterna 
möjlighet att lämna en motiverad begäran 
om ett delundantag och/eller en tillfällig 
avvikelse från dessa åtgärder.
Kommissionen ska bedöma motiveringen 
till begäran med beaktande av 
medlemsstatens särskilda situation och 
får bevilja ett delundantag och/eller en 
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tillfällig avvikelse under förutsättning att 
detta inte på ett otillbörligt sätt fördröjer 
genomförandet av de 
genomförandeåtgärder som avses i 
punkt 1 eller skapar otillbörliga skillnader 
i konkurrens- eller regelsituationen 
mellan medlemsstaterna.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet. 
Kommittéförfarandet bör begränsas till radiofrekvensband för vilka användningen bör bli 
föremål för ett allmänt tillstånd.

Ändringsförslag 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – led 3a (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Artikel 6a ska införas:
”Artikel 6a
Harmoniseringsåtgärder
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 och 5.2 i detta direktiv och 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) får kommissionen anta 
genomförandeåtgärder
a) för att identifiera radiofrekvensband 
vars användning ska bli föremål för ett 
allmänt tillstånd,
b) för att harmonisera förfarandena för 
att bevilja allmänna nummertillstånd till 
företag som erbjuder nät eller tjänster för 
alleuropeisk elektronisk kommunikation,
c) för att harmonisera de villkor som 
anges i bilaga II avseende beviljandet av 
allmänna tillstånd till företag som 
erbjuder alleuropeiska nät eller tjänster 
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för elektronisk kommunikation. 
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
2. De åtgärder som avses i punkt 1 får, i 
förekommande fall, ge medlemsstaterna 
möjlighet att lämna en motiverad begäran 
om ett delundantag och/eller en tillfällig 
avvikelse från dessa åtgärder.
Kommissionen ska bedöma motiveringen 
till begäran med beaktande av 
medlemsstatens särskilda situation och 
får bevilja ett delundantag och/eller en 
tillfällig avvikelse under förutsättning att 
detta inte på ett otillbörligt sätt fördröjer 
genomförandet av de 
genomförandeåtgärder som avses i 
punkt 1 eller skapar otillbörliga skillnader 
i konkurrens- eller regelsituationen 
mellan medlemsstaterna.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att uppnå en kompromiss mellan rådet och parlamentet. 
Kommittéförfarandet bör begränsas till radiofrekvensband för vilka användningen bör bli 
föremål för ett allmänt tillstånd.

Ändringsförslag 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga – led 2 – led h
Direktiv 2002/21/EG
Bilaga – del A – led 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

19. Insynsskyldigheter för leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
är tillgängliga för allmänheten för att 
säkerställa uppkoppling mellan användare i 

19. Insynsskyldigheter för leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
är tillgängliga för allmänheten för att 
säkerställa uppkoppling mellan användare, 
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enlighet med de mål och principer som 
fastställs i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet), offentliggörande av 
inskränkningar i tillträde till tjänster och 
tillämpningar samt av 
trafikhanteringspolitik och, då det är 
nödvändigt och proportionerligt, tillgång 
för de nationella regleringsmyndigheterna 
tillgång till sådana uppgifter som de 
behöver för att kunna kontrollera att 
offentliggörandet är korrekt.

däribland obegränsat tillträde till och 
distribution av innehåll, tjänster och 
applikationer, i enlighet med de mål och 
principer som fastställs i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet), 
offentliggörande av inskränkningar i 
tillträde till tjänster och tillämpningar samt 
av trafikhanteringspolitik och, då det är 
nödvändigt och proportionerligt, tillgång 
för de nationella regleringsmyndigheterna 
tillgång till sådana uppgifter som de 
behöver för att kunna kontrollera att 
offentliggörandet är korrekt.

Or. en

Motivering

Man bör bevara grundprincipen om uppkoppling mellan användare, som innefattar 
slutanvändarens rätt till åtkomst och distribution av det innehåll, de tjänster och 
applikationer som denne önskar på Internet.

Ändringsförslag 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga – led 2 – led h
Direktiv 2002/21/EG
Bilaga – del A – led 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

19. Insynsskyldigheter för leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
är tillgängliga för allmänheten för att 
säkerställa uppkoppling mellan användare i 
enlighet med de mål och principer som 
fastställs i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet), offentliggörande av 
inskränkningar i tillträde till tjänster och 
tillämpningar samt av 
trafikhanteringspolitik och, då det är 
nödvändigt och proportionerligt, tillgång 
för de nationella regleringsmyndigheterna 
tillgång till sådana uppgifter som de 
behöver för att kunna kontrollera att 
offentliggörandet är korrekt.

19. Insynsskyldigheter för leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
är tillgängliga för allmänheten för att 
säkerställa uppkoppling mellan användare, 
däribland obegränsat tillträde till och 
distribution av innehåll, tjänster och 
applikationer, i enlighet med de mål och 
principer som fastställs i artikel 8 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), 
offentliggörande av inskränkningar i 
tillträde till tjänster och tillämpningar samt 
av trafikhanteringspolitik och, då det är 
nödvändigt och proportionerligt, tillgång 
för de nationella regleringsmyndigheterna 
tillgång till sådana uppgifter som de 
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behöver för att kunna kontrollera att 
offentliggörandet är korrekt.

Or. en


