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A. Förslagets bakgrund och syften

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv syftar till att ändra det nuvarande 
regelverket för elektronisk kommunikation, bestående av ett ramdirektiv, ett 
auktorisationsdirektiv och ett tillträdesdirektiv, för att skapa en reell inre marknad för 
telekommunikation. Det grundläggande syftet är att effektivisera den elektroniska 
kommunikationen, effektivisera och förenkla regelverket både för operatörer och nationella 
tillsynsmyndigheter och harmonisera gemenskapens bestämmelser i syfte att öka 
investeringarna, främja nytänkande och öka fördelarna för konsumenterna.

Förslaget går ut på att ändra ram-, auktorisations- och tillträdesdirektiven enligt följande:

B. Ramdirektivet

 En reform av spektrumhanteringen för att beakta den tekniska utvecklingen och för att 
bättre kunna utnyttja de ekonomiska möjligheterna och förverkliga de samhälleliga 
och miljömässiga fördelarna med en förbättrad spektrumanvändning.

 Göra regelverket mer enhetligt när det gäller den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation. Detta ska uppnås genom att kommissionen ges en starkare roll och 
genom att man inrättar en ny europeisk myndighet för marknaden för elektronisk 
kommunikation.

 Ökad säkerhet och integritet för användare av elektronisk kommunikation. Syftet är att 
kunna öka förtroendet hos företag och medborgare som använder elektronisk 
kommunikation.

C. Auktorisationsdirektivet

 Direktivet anpassas till spektrumpolitiken, dvs. användningen av radiofrekvenser.

 Ett effektivt förfarande inrättas för företag som behöver nyttjanderätter för att kunna 
tillhandahålla gemensamma europeiska tjänster.

 En smidig övergång till spektrumhandel säkerställs.

D. Tillträdesdirektivet

 En funktionell delning införs i artikel 13a i förslaget, vilket blir det rättsmedel som de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan besluta om, efter godkännande av 
kommissionen, som i sin tur måste rådfråga den nya europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk kommunikation.
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E. Rättslig grund

Rättslig grund till förslaget är artikel 95 i EG-fördraget, enligt vilken parlamentet och rådet 
enligt medbeslutandeförfarandet får besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana 
bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den 
inre marknaden och få den att fungera.

Valet av rättslig grund bör i princip inte vara något problem. Samma artikel låg till grund för 
de rättsakter som nu föreslås ändras, och dessutom är förslaget så pass övergripande att valet 
av rättslig grund kan motiveras.

Att i stället förespråka artikel 308 i EG-fördraget skulle för övrigt vara olämpligt för 
parlamentet eftersom det skulle innebära att rådet endast behöver höra parlamentet.

F. Utökade befogenheter för EU i förhållande till medlemsstaterna

Förslaget till direktiv innebär att kommissionen får en större roll i flera avseenden.

När det gäller den nya spektrumhanteringen anges i artikel 9 att kommissionen får vidta 
genomförandeåtgärder för att samordna tillämpningen av principerna om neutralitet och 
allmänintresse.

När det gäller att konsolidera den inre marknaden och skapa större konsekvens får 
kommissionen i artikel 7.4 ökade befogenheter att övervaka de åtgärder som den nationella 
tillsynsmyndigheten föreslagit för företag med betydande inflytande på marknaden. Enligt 
artikel 16.7 får kommissionen, med stöd från Europeiska myndigheten, överta en 
marknadsanalys från en nationell tillsynsmyndighet om denna är alltför sen med att utföra 
sina uppgifter. Enligt artikel 7.8 kan kommissionen, som ska biträdas av 
Europeiska myndigheten, införa särskilda skyldigheter vid förslag till åtgärder som redan 
meddelats en gång tidigare. Slutligen fastställs i artiklarna 15.4 och 16.5 att kommissionen, 
när det handlar om transnationella marknader, kan ge information om de företag som kan 
anses ha ett betydande inflytande på marknaden och införa särskilda skyldigheter, med 
beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten.

När det gäller de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende och rätten att överklaga beslut 
fastställs i artikel 4.1 minimikriterier för ett tillfälligt upphävande av en åtgärd från en 
nationell tillsynsmyndighet om det föreligger ett brådskande behov av att förhindra allvarlig 
och irreparabel skada på den berörda parten, i enlighet med EG-domstolens fastställda 
rättspraxis.

Ändringen av tillträdesdirektivet innebär att artikel 13a ger en nationell tillsynsmyndighet rätt 
att införa funktionell delning. För detta krävs ett förhandsgodkännande från kommissionen. I
artiklarna 6a och 6b förenklas tillträdet till spektrum för företag som behöver nyttjanderätter i 
samtliga medlemsstater (t.ex. leverantörer av satellittjänster) genom att kommissionen, som 
ska biträdas av myndigheten, kan samordna eller harmonisera villkoren för individuella 
nyttjanderätter, urvalsförfaranden och valet av företag.
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G. Ändringsförslag

Föredraganden föreslår följande ändringsförslag:

A. Ramdirektivet

 Artikel 6 sista stycket: bättre sekretessgarantier för uppgifter som lämnats av företag i 
samband med de nationella tillsynsmyndigheternas offentliggörande av resultatet av 
samrådsförfarandena.

 Artikel 9.4 andra stycket: när det gäller de begränsningar som kräver att en tjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band bör man precisera att de krav på att ett mål av 
allmänt intresse uppfylls som motiverar begränsningarna även bör omfatta insatser för 
att förhindra och motverka organiserad brottslighet.

 Artikel 19.1: när det gäller harmoniseringsåtgärder som kommissionen kan vidta då 
den konstaterar att skillnader i de nationella tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här direktivet och särdirektiven skapar hinder för 
den inre marknaden, ges kommissionen befogenhet att själv välja mellan ett beslut och 
en rekommendation, och det föreskrivande förfarandet med kontroll ska då endast 
tillämpas i det förstnämnda fallet. Här finns det skäl att ifrågasätta hela bestämmelsen, 
eftersom den till syvende och sist ger kommissionen rätt att avgöra om parlamentet 
ska medverka eller ej.

 Artikel 21.2 och 21.3: här bör man, när det gäller gränsöverskridande tvister mellan 
parter som är etablerade i olika medlemsstater, precisera att de nationella 
tillsynsmyndigheternas samordnade insatser i syfte att lösa tvisten skulle kunna leda 
till att man fattar ett gemensamt beslut.

B. Auktorisationsdirektivet

 I artikel 5.2, när det gäller medlemsstaternas beviljande av nyttjanderätt för 
radiofrekvenser och nummer, vore det bättre att hänvisa till begränsningar som är 
motiverade av krav på allmänintresse i enlighet med artikel 9.4 andra stycket i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

 I artikel 10, när det gäller uppfyllandet av villkoren för det allmänna tillståndet, 
nyttjanderätterna eller särskilda skyldigheter, bör en ny punkt 6a införas, där det bör 
anges att medlemsstaterna alltid måste göra det möjligt att i enlighet med nationell rätt 
få sanktioner enligt punkterna 5 och 6 prövade i domstol.
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