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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag innebär att ramdirektivet1 och direktiven om auktorisation2 och tillträde3 ändras, 
vilket kommissionen föreslog i november 2007. Föredraganden välkomnar förslagen till 
”bättre lagstiftning” i paketet och ger det ett starkt stöd generellt sett, eftersom paketet är 
mycket viktigt när det gäller att utveckla en verklig europeisk inre marknad för 
telekommunikationer. Syftet med paketet är att förstärka investeringar, förnyelse och 
konsumentfördelar inom elektronisk kommunikation, med andra ord att stödja och 
vidareutveckla ett framtidssäkrat och marknadsorienterat regelverk för den digitala ekonomin 
som utnyttjar fördelarna med en fullbordad inre marknad, vilket föredraganden också är en 
stark förespråkare för.

Även om föredraganden välkomnar förslaget om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster, tillträde till, samtrafik mellan och 
auktorisation för elektroniska kommunikationsnät, anser han att det finns utrymme för 
förbättringar.

Spektrumhantering
EU måste snabbt övergå till bättre former för spektrumhantering där öppenhet, flexibilitet och 
harmonisering kombineras. Det finns ett klart behov av flexibilitet i spektrumanvändningen 
och maximerad effektivitet. 

En harmoniserad syn på spektrumhanteringen, så att 27 olika nationella system för 
spektrumhantering bringas i överensstämmelse, skulle bidra till att förbättra alleuropeiska och 
gränsöverskridande tjänster. Ett system med ett enda spektrum ger användarna tekniska 
fördelar och bättre tjänster, och därmed ekonomiska och sociala fördelar (till exempel när det 
gäller produktionsvolymer av standardutrustning, lägre priser och hinder för nya användares 
tillträde). I det avseendet bör frekvensförvaltning och nätverksplanering uppmärksammas för 
att i så hög grad som möjligt undvika störningar, eftersom en teknikneutral harmonisering inte 
kan lösa problemen med störning.

Föredraganden välkomnar att kommissionen inför flexibilitet i fråga om användningen av 
spektrum för olika tekniker och tjänster. En mer flexibel användning kommer att leda till ökad 
innovation och större fördelar för konsumenterna. Vissa band kan dock behöva reserveras för 
en användning i hela EU (till exempel larmtjänster), så det kan bli nödvändigt med viss
försiktighet i fråga om teknik- och tjänsteneutralitet. Därför framstår en gradvis strategi som 
bättre än en revolutionerande reform. Teknikneutralitet kommer att leda till innovation och 
teknisk utveckling som gagnar konsumenterna, men den bör kompletteras med handel för att 
trygga konkurrensen. 

                                               
1Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT L 108, 24.4.2002).
2Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT L 108, 24.4.2002).
3Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (EGT L 108, 24.4.2002).
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Kommissionen vill komplettera den ”traditionella metoden” med marknadsbaserad 
spektrumhandel, vilket inbegriper andrahandshandel och auktioner. Spektrumhandel innebär 
i sig inte nödvändigtvis att spektrumanvändningen blir mer flexibel. Den bör dock underlätta 
tillträdet till spektrumet och leda till en intensivare (och därmed mer värdefull) användning av 
spektrumet. Därför stöder föredraganden att handel med nyttjanderätter till utvalda band 
införs i EU när individuella nyttjanderätter beviljas.

Nya samordnings- och tillsynsbefogenheter
Kommissionen föreslår att de nationella tillsynsmyndigheterna ska ges befogenhet att kräva 
funktionell delning för dominerande aktörer när detta kan bidra till att öka konkurrensen för 
konsumenterna och skapa lika villkor för aktörerna. Föredraganden stöder kommissionens 
förslag till fullo. Denna åtgärd är kanske inte lämplig i alla medlemsstater, men den bör vara 
en möjlighet som de nationella tillsynsmyndigheterna kan använda sig av.

Kommissionens befogenheter ökar enligt det aktuella förslaget. Kommissionen har 
befogenheter att lägga in veto mot de nationella tillsynsmyndigheternas bedömning av 
dominans och utfärda rekommendationer i alla frågor och beslut om nummer. Föredraganden 
vänder sig emot de aktuella förslag som skulle ge kommissionen en sådan vetorätt.

Att underlätta tillträde
Redan enligt dagens rättsliga ram ska det minst betungande auktorisationssystemet införas, 
vilket innebär att allmänna tillstånd är att föredra. I praktiken tilldelas dock nyttjanderätter till 
spektrum ofta genom individuella nyttjanderätter. Förslagen bekräftar metoden med allmänna 
tillstånd och gör den till standard. Man inför således en skyldighet att motivera beviljandet av 
individuella nyttjanderätter. Ett skäl kan vara att de behövs för att förhindra störningar eller nå 
mål av allmänt intresse. Resonemanget bakom detta förslag är tudelat: (i) man vill förhindra 
att individuella tillstånd används som tilldelningsmetod när det inte behövs och därigenom 
minska hindren för tillträde till spektrum och (ii) tekniska framsteg möjliggör kollektiv 
användning av spektrum i ökande omfattning. 

Föredraganden är övertygad om att konsumentskyddet kräver förstärkta åtgärder och föreslår 
därför ändringar som förbättrar detta. När det gäller de nationella tillsynsmyndigheternas 
uppgifter och befogenheter innehåller förslaget nya åtgärder för att skydda konsumenterna. 
Föredraganden vill förstärka och klargöra myndigheternas roll för att förbättra 
konsumentskyddet. Vidare har en fullt fungerande europeisk detaljhandelsmarknad ännu inte 
skapats, vilket kommissionen bekräftar. Därför behövs det fler konkreta förslag för att nå fram 
till en verklig inre marknad.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt och öppet redovisat. 
Nationella tillsynsmyndigheter ska inte 
begära eller ta emot instruktioner från 
något annat organ i samband med det 
löpande genomförandet av uppgifterna som 
tilldelats dem enligt den nationella 
lagstiftning som genomför 
gemenskapslagstiftningen. Endast 
överklagandeinstanser inrättade i enlighet 
med artikel 4 eller nationella domstolar ska 
ha befogenheter att upphäva eller 
undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt, öppet redovisat och 
lägligt. Nationella tillsynsmyndigheter ska 
inte begära eller ta emot instruktioner från 
något annat organ i samband med det 
löpande genomförandet av uppgifterna som 
tilldelats dem enligt den nationella 
lagstiftning som genomför 
gemenskapslagstiftningen. Endast 
överklagandeinstanser inrättade i enlighet 
med artikel 4 eller nationella domstolar ska 
ha befogenheter att upphäva eller 
undanröja de nationella 
tillsynsmyndigheternas beslut.

Or. en

Motivering

För att trygga konkurrens och innovation på marknaden måste de nationella 
tillsynsmyndigheterna agera i rätt tid, till exempel i fråga om marknadsöversyn.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister
för behandlingen av sådana 
överklaganden.

Or. en

Motivering

För närvarande kan överklagandeprocesser förhalas i flera år, till dess att det är för sent att 
åtgärda det ursprungliga problemet. Därför behövs det en tidsfrist.

Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska också 
lämna in information om framtida 
utvecklingar i nät och tjänster som kan 
påverka de grossisttjänster som gjorts 
tillgängliga för konkurrenter. Företagen ska 
på begäran tillhandahålla sådan 
information snabbt och enligt den tidsskala 
och med den detaljeringsgrad som den 
nationella tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften. 
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
information, som är nödvändig för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna 
säkerställa att bestämmelserna i eller de 
beslut som fattas enligt detta direktiv och 
särdirektiven följs. Företagen ska också 
lämna in information om framtida 
utvecklingar i nät och tjänster som kan 
påverka de grossisttjänster som gjorts 
tillgängliga för konkurrenter. Företagen ska 
på begäran tillhandahålla sådan 
information snabbt och enligt den tidsskala 
och med den detaljeringsgrad som den 
nationella tillsynsmyndigheten kräver. Den 
information som den nationella 
tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till genomförandet av uppgiften. 
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
motivera sin begäran om information och 
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samtidigt värna om affärshemligheter 
i enlighet med gemenskapsrätten och 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bidra till den inre marknadens utveckling 
genom att samarbeta med kommissionen 
och Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk kommunikation 
för att säkerställa en konsekvent 
tillämpning i samtliga medlemsstater av 
bestämmelserna i detta direktiv och 
i särdirektiven. I detta syfte ska de särskilt 
samarbeta med kommissionen och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation för att 
identifiera de typer av instrument och 
lösningar som är bäst lämpade för att 
åtgärda enskilda situationer på marknaden.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bidra till den inre marknadens utveckling 
genom att samarbeta med kommissionen 
och Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk kommunikation 
på ett öppet sätt för att säkerställa en 
konsekvent tillämpning i samtliga 
medlemsstater av bestämmelserna i detta 
direktiv och i särdirektiven. I detta syfte 
ska de särskilt samarbeta med 
kommissionen och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation för att 
identifiera de typer av instrument och 
lösningar som är bäst lämpade för att 
åtgärda enskilda situationer på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om ett förslag till åtgärd har ändrats i utgår
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enlighet med punkt 6 kan kommissionen 
fatta ett beslut som kräver att den 
nationella tillsynsmyndigheten ska införa 
en särskild skyldighet enligt 
artiklarna 9-13 a i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 
i direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) inom en 
bestämd tidsperiod.
När den gör detta ska kommissionen 
verka för samma politiska mål som de mål 
som angetts för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8. 
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet som avgetts 
av Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation i enlighet med artikel 6 
i förordning […./EG], särskilt i 
utarbetandet av detaljerna i de(n) 
skyldighet(er) som ska införas.

Or. en

Motivering

För att öka konsekvensen utan att förändra den ömtåliga institutionella maktbalansen eller 
undergräva subsidiaritetsinslagen i regelverket bör kommissionen fungera mer som en 
medlare än som en domare.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) punkt 2 c ska ersättas med följande:
”(c) främja och underlätta effektiva 
marknadsdrivna investeringar 
i infrastruktur, främja innovation, samt”

Or. en
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Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa:

a) att ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning
b) undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller 
c) främjande av kulturell och språklig 
mångfald och pluralism i medierna så som 
detta definieras i nationell lagstiftning 
i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade och
proportionella.

3. De åtgärder som vidtas av en nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 1 
ska vara objektiva, öppet redovisade,
proportionella och baserade på 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 16 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fatta ett beslut om att 
ett eller flera företag ska anses ha ett 
betydande inflytande på den marknaden 
och införa en eller flera särskilda 
skyldigheter enligt artiklarna 9-13 a 
i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) och därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten. Kommissionen 
ska därvid sträva efter att uppfylla de 
allmänna målen i artikel 8.

utgår

Or. en

Motivering

För att öka konsekvensen utan att förändra den ömtåliga institutionella maktbalansen eller 
undergräva subsidiaritetsinslagen i regelverket bör kommissionen fungera mer som en 
medlare än som en domare.
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