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KORTFATTAD MOTIVERING

För att kunna förstärka investeringar, förnyelse och konsumentfördelar inom elektronisk 
kommunikation behöver Europeiska unionen ett sammanhängande regelverk där hänsyn både 
tas till behovet av ökat samarbete inom EU och mångfalden i 
telekommunikationsmarknaderna i medlemsstaterna.

De nationella tillsynsmyndigheterna skulle dra fördel av ett förstärkt samarbete sinsemellan, 
samtidigt som en avsevärd grad av självständighet måste bevaras – både gentemot 
kommissionen och de nationella regeringarna – för att bedöma och lösa nationella 
marknadsfrågor. De frågor som måste behandlas inom och mellan medlemsstaterna är 
komplexa och kräver noggrant övervägande och en öppen dialog. Därför skulle en samråds-
och samordningsmekanism vara mycket effektivare än mandat och veton. Kommissionen bör 
kunna rekommendera att de nationella tillsynsmyndigheterna vidtar en åtgärd eller återkallar 
ett visst förslag till åtgärd och de nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna ändra eller 
återkalla förslag till åtgärder inom tre månader.

De nationella tillsynsmyndigheterna måste förses med de verktyg som de kan behöva för att 
förstärka marknadskonkurrensen. Olika lösningar kommer att krävas för respektive nationell 
myndighet, men funktionell delning bör finnas tillgänglig för de nationella 
tillsynsmyndigheterna som ett möjligt alternativ för att lösa upp flaskhalsar i tillsynen.

Medlemsstaternas särskilda behov och marknadsförhållanden måste respekteras och 
spektrumhantering och harmonisering kan hanteras på ett mer effektivt och lämpligt sätt av de 
nationella tillsynsmyndigheterna i samråd med kommissionen. Optimala beslut om tilldelning 
och fördelning måste vara teknikneutrala, samtidigt som hänsyn tas till beslut som fattas av 
internationella organisationer om användning av radiospektrum.

Att förbättra säkerheten och integriteten är också centralt för EU:s expanderande elektroniska 
kommunikationsnät. EU-medlemsstaterna sammanförs tack vare kommunikationen genom 
elektroniska nät och tjänster, men detta innebär även att riskerna för överträdelser av 
säkerheten ökar och kan ställa till med mer skada. De åtgärder som vidtas för att skydda 
säkerheten måste stå i proportion till de bedömda riskerna och måste avpassas efter 
omständigheterna. Därför bör kommissionen ha befogenhet för att vidta tekniska 
genomförandeåtgärder i samförstånd med de nationella tillsynsmyndigheterna. Företagen ska 
meddela de nationella tillsynsmyndigheterna om allvarliga överträdelser av säkerheten, och 
den berörda tillsynsmyndigheten ska avgöra definitionen för överträdelsen i fråga.

Kommissionen har föreslagit att tillsynen bör utövas inom ramen för konkurrenspolitiken när 
marknaderna blir mer konkurrenskraftiga. Man borde gå ett steg längre och införa 
tidsfristklausuler för att ha tidsgränser att arbeta mot.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott införliva följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den sektorspecifika 
förhandsregleringen av marknaden enligt 
detta regelverk underlättar övergången 
från tidigare monopol till en 
konkurrensutsatt marknad för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Så snart 
marknaderna är konkurrensutsatta ska 
förhandsregleringen upphöra och endast 
gemenskapens konkurrenslagstiftning 
och de nationella 
konkurrenslagstiftningarna ska gälla. 
I och med att dynamiken i konkurrensen 
ökar på de europeiska marknaderna för 
elektroniska kommunikationer minskar 
de eventuella fördelarna med 
sektorspecifik förhandsreglering av priser 
och tillträde avsevärt med tiden. 
Marknaderna för elektroniska 
kommunikationer har visat en stark 
konkurrensdynamik under de senaste 
åren, och konkurrensen kommer med all 
sannolikhet att öka ännu mer under de 
kommande åren. För att garantera en 
lämplig övergång till att endast tillämpa 
gemenskapens konkurrenslagstiftning 
och de nationella 
konkurrenslagstiftningarna ska 
bestämmelserna i detta regelverk om 
sektorspecifik förhandsreglering löpa ut 
på ett fastställt datum, om inte 
kommissionen kan visa att fortsatt 
förhandsreglering fortfarande är 
berättigad efter detta datum.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen presenterade i det 
sammanhanget sina första resultat i sitt 
meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 29 juni 2006 om 
översynen av EU:s regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Utifrån dessa 
första resultat genomfördes ett offentligt 
samråd som identifierade den fortsatta 
bristen på en inre marknad för 
elektronisk kommunikation som den 
viktigaste frågan som behövde lösas. Den 
splittrade lagstiftningen och bristen på 
konsekvens mellan de olika nationella 
tillsynsmyndigheternas verksamheter 
ansågs kunna äventyra inte bara sektorns 
konkurrenskraft utan även de betydande 
fördelarna för konsumenten vid
gränsöverskridande konkurrens.

(2) Kommissionen presenterade i det 
sammanhanget sina första resultat i sitt 
meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 29 juni 2006 om 
översynen av EU:s regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Utifrån dessa 
första resultat genomfördes ett offentligt 
samråd som visade att det fanns stöd för 
att fortsätta att tillämpa den nuvarande 
modellen. Inom ramen för det nuvarande 
regelverket införs tekniska justeringar av 
övergångskaraktär för att garantera att en 
fullständig övergång till 
konkurrenslagstiftningen kan 
förverkligas, eftersom regelverket förblir 
av övergångskaraktär och ska ses över 
senast den 31 december 2013. Om en 
fullständigt konkurrensutsatt 
telekommunikationsmarknad har 
utvecklats till detta datum, ska 
bestämmelserna i detta direktiv upphöra 
att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 

(3) EU:s regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
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kommunikationstjänster bör därför 
reformeras för att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation 
genom att stärka gemenskapsmekanismen 
för reglering av operatörer med betydande 
inflytande på marknaden på de viktigaste 
marknaderna. Detta kompletteras genom 
inrättandet av en europeisk myndighet för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad 
”Europeiska myndigheten”) genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning […/…./EG] av den [datum].
I reformen ingår även utarbetandet av en 
effektiv strategi för spektrumhantering för 
att uppnå ett gemensamt europeiskt område 
för information och förstärka 
bestämmelserna för användare med 
funktionshinder för att på så sätt uppnå ett 
informationssamhälle för alla.

kommunikationstjänster bör därför 
reformeras för att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation 
genom att stärka gemenskapsmekanismen 
för reglering av operatörer med betydande 
inflytande på marknaden på de viktigaste 
marknaderna. I reformen ingår även 
utarbetandet av en effektiv och samordnad 
strategi för spektrumhantering för att uppnå 
ett gemensamt europeiskt område för 
information och förstärka bestämmelserna 
för användare med funktionshinder för att 
på så sätt uppnå ett informationssamhälle 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Gemenskapsmekanismen som ger 
kommissionen rätt att kräva av de 
nationella tillsynsmyndigheterna att de 
upphäver planerade åtgärder som rör 
marknadens utformning och fastställandet 
av vilka operatörer som har ett betydande 
inflytande på marknaden har bidragit 
kraftigt till en konsekvent strategi för att 
ange under vilka omständigheter de regler 
som utformas i förhand kan tillämpas och 
vilka operatörer som omfattas av detta 
regelverk. Det finns emellertid ingen 
motsvarande mekanism för de lösningar 
som ska tillämpas. Kommissionens 
övervakning av marknaden eller framför 
allt för erfarenheterna av förfarandet enligt 

(11) Gemenskapsmekanismen som ger 
kommissionen rätt att kräva av de 
nationella tillsynsmyndigheterna att de 
upphäver planerade åtgärder som rör 
marknadens utformning och fastställandet 
av vilka operatörer som har ett betydande 
inflytande på marknaden har bidragit 
kraftigt till en konsekvent strategi för att 
ange under vilka omständigheter de regler 
som utformas i förhand kan tillämpas och 
vilka operatörer som omfattas av detta 
regelverk. Det finns emellertid ingen 
motsvarande mekanism för de lösningar 
som ska tillämpas. Kommissionens 
övervakning av marknaden eller framför 
allt för erfarenheterna av förfarandet enligt 
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artikel 7 i ramdirektivet har visat att de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
inkonsekventa tillämpning av rättsmedel, 
till och med under liknande 
marknadsvillkor, undergräver den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation, 
inte bidrar till att säkerställa en jämn 
spelplan mellan operatörer som är 
etablerade i olika medlemsstater och 
förhindrar att fördelarna för konsumenterna 
förverkligas vid gränsöverskridande 
konkurrens och tjänster. Kommissionen 
bör därför ges befogenheter att kräva av de 
nationella tillsynsmyndigheterna att de
återkallar förslag till åtgärder avseende de 
lösningar som valts av de nationella 
tillsynsmyndigheterna. För att säkerställa 
en konsekvent tillämpning av 
gemenskapens regelverk bör 
kommissionen rådgöra med den 
europeiska myndigheten innan den fattar
sitt beslut.

artikel 7 i ramdirektivet har visat att de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
inkonsekventa tillämpning av rättsmedel, 
till och med under liknande 
marknadsvillkor, undergräver den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation, 
inte bidrar till att säkerställa en jämn 
spelplan mellan operatörer som är 
etablerade i olika medlemsstater och 
förhindrar att fördelarna för konsumenterna 
förverkligas vid gränsöverskridande 
konkurrens och tjänster. Kommissionen 
kan därför ges befogenheter att förhandla 
med de nationella tillsynsmyndigheterna 
om återkallande av förslag till åtgärder 
avseende de lösningar som valts av de 
nationella tillsynsmyndigheterna. För att 
säkerställa en konsekvent tillämpning av 
gemenskapens regelverk bör 
kommissionen rådgöra med den 
europeiska myndigheten innan 
förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Om antagandet av det på nytt anmälda 
förslaget till åtgärd fortfarande skulle 
utgöra ett hinder för den inre marknaden 
eller skulle vara oförenligt med 
gemenskapslagstiftningen bör 
kommissionen på samma sätt efter samråd 
med den europeiska myndigheten kunna 
kräva att den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten inför en särskild 
lösning inom en bestämd tid för att undvika 
att det skapas ett regleringsvakuum i en 
sektor som kännetecknas av snabb 
utveckling.

(13) Om antagandet av det på nytt anmälda 
förslaget till åtgärd fortfarande skulle 
utgöra ett hinder för den inre marknaden 
eller skulle vara oförenligt med 
gemenskapslagstiftningen bör 
kommissionen på samma sätt efter samråd 
med den europeiska myndigheten kunna 
rekommendera att den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten inför en särskild 
lösning inom en bestämd tid för att undvika 
att det skapas ett regleringsvakuum i en 
sektor som kännetecknas av snabb 
utveckling. Om den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten inte godtar 
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rekommendationen ska den offentliggöra 
motiveringen till detta på ett tydligt och 
öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med tanke på de korta tidsfristerna 
i den gemensamma samrådsmekanismen 
bör kommissionen få befogenhet att anta 
genomförandeåtgärder för att förenkla 
förfarandena vid informationsutbyte mellan 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna – vid t.ex. ärenden 
som rör stabila marknader eller som endast 
innebär smärre ändringar av tidigare 
anmälda åtgärder – eller tillåta införandet 
av ett anmälningsundantag för att 
effektivisera förfarandena i vissa ärenden.

(14) Med tanke på de korta tidsfristerna 
i den gemensamma samrådsmekanismen 
kan kommissionen i samråd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna anta 
genomförandeåtgärder för att förenkla 
förfarandena vid informationsutbyte mellan 
kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna – vid t.ex. ärenden 
som rör stabila marknader eller som endast 
innebär smärre ändringar av tidigare 
anmälda åtgärder – eller tillåta införandet 
av ett anmälningsundantag för att 
effektivisera förfarandena i vissa ärenden.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I linje med målen 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionshinder bör 
regelverket säkerställa att samtliga 
användare, inklusive användare med 
funktionshinder, äldre användare och 

(15) I linje med målen 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionshinder bör 
regelverket säkerställa att samtliga 
användare, inklusive användare med 
funktionshinder, äldre användare och 
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användare med särskilda sociala behov 
enkelt får tillträde till högkvalitativa och 
prismässigt överkomliga tjänster. 
I förklaring 22 som bifogats slutakten 
i Amsterdamfördraget anges att 
gemenskapens institutioner ska beakta 
behoven hos personer med funktionshinder 
när åtgärder utarbetas enligt artikel 95 
i EG-fördraget.

användare med särskilda sociala behov 
enkelt får tillträde till elektroniska 
kommunikationstjänster. I förklaring 22 
som bifogats slutakten 
i Amsterdamfördraget anges att 
gemenskapens institutioner ska beakta 
behoven hos personer med funktionshinder 
när åtgärder utarbetas enligt artikel 95 
i EG-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nationella gränser blir alltmer 
ovidkommande när det gäller att avgöra 
den optimala användningen av 
radiospektrum. En splittrad hantering av 
tillgången på spektrumrätter begränsar 
investeringar och innovation och hindrar
operatörer och utrustningstillverkare från 
att förverkliga stordriftsfördelar, vilket 
förhindrar utvecklingen av en inre marknad 
för elektroniska kommunikationsnät och 
tjänster som använder radiospektrum.

(19) Nationella gränser blir alltmer 
ovidkommande när det gäller att avgöra 
den optimala användningen av 
radiospektrum. En splittrad hantering av 
tillgången på spektrumrätter begränsar 
investeringar och innovation och kan 
hindra operatörer och 
utrustningstillverkare från att förverkliga 
stordriftsfördelar, vilket förhindrar 
utvecklingen av en inre marknad för 
elektroniska kommunikationsnät och 
tjänster som använder radiospektrum.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja 
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kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen.

kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen så länge detta inte 
undergräver ursprungslandsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med tanke på undantagens effekt på 
utvecklingen av den inre marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster bör
kommissionen kunna harmonisera 
omfattning och art för undantag från 
principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet, förutom sådana som 
syftar till att främja kulturell och språklig 
mångfald och mediepluralism, med 
beaktande av harmoniserade tekniska 
villkor när det gäller tillgång till och 
effektiv användning av radiofrekvenser 
enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 
om ett regelverk för 
radiospektrumpolitiken 
i Europeiska gemenskapen 
(”radiospektrumbeslutet”).

(26) Med tanke på undantagens effekt på 
utvecklingen av den inre marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster får
kommissionen i samförstånd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna 
harmonisera omfattning och art för 
undantag från principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet, förutom sådana som 
syftar till att främja kulturell och språklig 
mångfald och mediepluralism, med 
beaktande av harmoniserade tekniska 
villkor när det gäller tillgång till och 
effektiv användning av radiofrekvenser 
enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 
om ett regelverk för 
radiospektrumpolitiken 
i Europeiska gemenskapen 
(”radiospektrumbeslutet”).

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Med tanke på den inre marknaden kan (27) Med tanke på den inre marknaden kan 
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det även bli nödvändigt att på 
gemenskapsnivå harmonisera 
identifieringen av försäljningsbara 
frekvensband, villkoren för handel med 
spektrum eller övergången till 
försäljningsbara nyttjanderätter i särskilda 
band, ett minimiformat för försäljningsbara 
rätter, krav för att säkerställa den centrala 
tillgången på samt tillgängligheten och 
tillförlitligheten för information som är 
nödvändig för handeln med spektrum samt 
krav för att skydda konkurrensen och 
förhindra spektrumhamstring. 
Kommissionen bör därför beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för denna 
harmonisering. Sådana 
genomförandeåtgärder bör ta hänsyn till 
huruvida individuella användarrättigheter 
har utfärdats på kommersiell eller 
icke-kommersiell grund.

det även bli nödvändigt att på 
gemenskapsnivå harmonisera 
identifieringen av försäljningsbara 
frekvensband, villkoren för handel med
spektrum eller övergången till 
försäljningsbara nyttjanderätter i särskilda 
band, ett minimiformat för försäljningsbara 
rätter, krav för att säkerställa den centrala 
tillgången på samt tillgängligheten och 
tillförlitligheten för information som är 
nödvändig för handeln med spektrum samt 
krav för att skydda konkurrensen och 
förhindra spektrumhamstring. 
Kommissionen kan därför i samförstånd 
med de nationella tillsynsmyndigheterna 
beviljas befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för denna 
harmonisering. Sådana 
genomförandeåtgärder bör ta hänsyn till 
huruvida individuella användarrättigheter 
har utfärdats på kommersiell eller 
icke-kommersiell grund. Alla 
kommersiella organisationer, som tvingas 
frånträda denna spektrumfördelning 
innan deras tillstånd har löpt ut, ska 
erbjudas ersättning till marknadspris eller 
erbjudas ett likvärdigt spektrumband med 
lämpliga omlokaliseringskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör beviljas 
befogenhet att tilldela 
Europeiska myndigheten särskilda 
befogenheter inom nummerområdet för att 
främja den inre marknadens funktion och 
stödja utvecklingen av gränsöverskridande 
tjänster. Kommissionens befogenheter när 
det gäller att anta tekniska 

(29) Kommissionen kan i samförstånd 
med de nationella tillsynsmyndigheterna
beviljas befogenhet att tilldela 
Europeiska myndigheten särskilda 
befogenheter inom nummerområdet för att 
främja den inre marknadens funktion och 
stödja utvecklingen av gränsöverskridande 
tjänster. Kommissionens befogenheter när 
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genomförandeåtgärder bör dessutom, vid 
behov, omfatta principen om tillämpliga 
taxor och mekanismer, för att göra det 
möjligt för EU:s medborgare, inbegripet 
resenärer och användare med 
funktionshinder, att nå vissa tjänster genom 
att använda samma igenkännbara nummer 
till liknande priser i alla medlemsstater.

det gäller att anta tekniska 
genomförandeåtgärder bör dessutom, vid 
behov, omfatta principen om tillämpliga 
taxor och mekanismer, för att göra det 
möjligt för EU:s medborgare, inbegripet 
resenärer och användare med 
funktionshinder, att nå vissa tjänster genom 
att använda samma igenkännbara nummer 
till liknande priser i alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att stärka 
medlemsstaternas befogenheter gentemot 
innehavare av ledningsrätter för att 
säkerställa tillträdet eller idrifttagandet av 
nya nät på ett miljöansvarigt sätt och 
oberoende av eventuella skyldigheter för 
en operatör med betydande inflytande på 
marknaden att bevilja tillträde till dess 
vederbörandes elektroniska 
kommunikationsnät. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska från fall till fall 
kunna införa möjligheten att dela 
ledningar, master, antenner, tillträde till 
byggnader och en bättre samordning av 
anläggningsarbeten. Ett förbättrat 
gemensamt utnyttjande av faciliteter kan 
förbättra konkurrensen markant och sänka 
den företagens allmänna ekonomiska och 
miljömässiga kostnader för att bygga ut 
infrastrukturen för elektronisk 
kommunikation.

(31) Det är nödvändigt att stärka 
medlemsstaternas befogenheter gentemot 
innehavare av ledningsrätter för att 
säkerställa tillträdet eller idrifttagandet av 
nya nät på ett miljöansvarigt sätt och 
oberoende av eventuella skyldigheter för 
en operatör med betydande inflytande på 
marknaden att bevilja tillträde till dess 
vederbörandes elektroniska 
kommunikationsnät. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska från fall till fall 
kunna införa möjligheten att dela 
ledningar, master, antenner, tillträde till
byggnader och en bättre samordning av 
anläggningsarbeten där det finns 
regleringsmässiga flaskhalsar 
i konkurrensen om infrastrukturen. Ett 
förbättrat gemensamt utnyttjande av 
faciliteter kan förbättra konkurrensen 
markant och sänka den företagens 
allmänna ekonomiska och miljömässiga 
kostnader för att bygga ut infrastrukturen 
för elektronisk kommunikation.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Ett tillförlitligt och säkert utbyte av 
information över elektroniska 
kommunikationsnät blir alltmer centralt för 
hela ekonomin och samhället i allmänhet. 
Systemets komplexitet, tekniska fel eller 
mänskliga misstag, olyckor eller attacker 
kan få konsekvenser för funktion och 
tillgänglighet för den fysiska infrastruktur 
som levererar viktiga tjänster till 
EU:s medborgare, som t.ex. elektroniska 
tjänster för regeringar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör därför 
säkerställa att integritet och säkerhet 
bevaras i de offentliga 
kommunikationsnäten. 
Europeiska myndigheten bör bidra till en 
högre säkerhetsnivå för elektronisk 
kommunikation genom att bland annat 
tillhandahålla expertis och rådgivning och 
främja utbytet av bästa praxis. Både den 
europeiska myndigheten och de nationella 
tillsynsmyndigheterna bör ha de 
nödvändiga resurserna för att kunna utföra 
sina uppgifter, inklusive befogenheter att 
inhämta tillräcklig information för att 
kunna bedöma säkerhetsnivån för nät eller 
tjänster, liksom omfattande och pålitliga 
uppgifter om faktiska säkerhetsincidenter 
som betydligt påverkat funktionen för nät 
eller tjänster. Man bör beakta att en 
framgångsrik tillämpning av adekvata 
säkerhetsåtgärder inte är en engångsåtgärd 
utan en kontinuerlig process av 
tillämpning, granskning och uppdatering. 
Leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör vidta åtgärder 
för att skydda sin integritet och säkerhet 
i enlighet med de uppskattade riskerna 
med hänsyn till den aktuella kunskapsnivån 
för sådana åtgärder.

(32) Ett tillförlitligt och säkert utbyte av 
information över elektroniska 
kommunikationsnät blir alltmer centralt för 
hela ekonomin och samhället i allmänhet. 
Systemets komplexitet, tekniska fel eller 
mänskliga misstag, olyckor eller attacker 
kan få konsekvenser för funktion och 
tillgänglighet för den fysiska infrastruktur 
som levererar viktiga tjänster till 
EU:s medborgare, som t.ex. elektroniska 
tjänster för regeringar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör därför 
säkerställa att integritet och säkerhet 
bevaras i de offentliga 
kommunikationsnäten. 
Europeiska myndigheten bör bidra till en 
högre säkerhetsnivå för elektronisk 
kommunikation genom att bland annat 
tillhandahålla expertis och rådgivning och 
främja utbytet av bästa praxis. Både den 
europeiska myndigheten och de nationella 
tillsynsmyndigheterna bör ha de 
nödvändiga resurserna för att kunna utföra 
sina uppgifter, inklusive befogenheter att 
inhämta tillräcklig information för att 
kunna bedöma säkerhetsnivån för nät eller 
tjänster, liksom omfattande och pålitliga 
uppgifter om faktiska säkerhetsincidenter 
som betydligt påverkat funktionen för nät 
eller tjänster. Man bör beakta att en 
framgångsrik tillämpning av adekvata 
säkerhetsåtgärder inte är en engångsåtgärd 
utan en kontinuerlig process av 
tillämpning, granskning och uppdatering. 
Leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör vidta åtgärder 
för att skydda sin integritet och säkerhet 
i förhållande till de uppskattade riskerna 
med hänsyn till den aktuella kunskapsnivån 
för sådana åtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) När det finns ett behov av att enas om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 
bör kommissionen få befogenhet att anta 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
uppnå en lämplig säkerhetsnivå för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på den inre 
marknaden. Europeiska myndigheten 
kommer att bidra till harmoniseringen av 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder genom att ge expertråd. 
De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha 
befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner om tekniska 
genomförandeåtgärder som antagits 
i enlighet med ramdirektivet. För att kunna 
utföra sina uppgifter bör de få befogenheter 
att undersöka och införa sanktioner när 
kraven inte uppfylls.

(33) När det finns ett behov av att enas om 
en gemensam uppsättning säkerhetskrav 
kan kommissionen efter överenskommelse 
med de nationella tillsynsmyndigheterna
få befogenhet att anta tekniska 
genomförandeåtgärder för att uppnå en 
lämplig säkerhetsnivå för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på den inre 
marknaden. Europeiska myndigheten 
kommer att bidra till harmoniseringen av 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder genom att ge expertråd. 
De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha
befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner om tekniska 
genomförandeåtgärder som antagits 
i enlighet med ramdirektivet. För att kunna 
utföra sina uppgifter bör de få befogenheter 
att undersöka och införa sanktioner när 
kraven inte uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att ge marknadsaktörerna säkrare 
regleringsvillkor är det nödvändigt med en 
tidsfrist för marknadsgranskningar. Det är 
viktigt att utföra en marknadsanalys 
regelbundet och inom en rimlig och 

(36) För att ge marknadsaktörerna säkrare 
regleringsvillkor är det nödvändigt med en 
tidsfrist för marknadsgranskningar. Det är 
viktigt att utföra en marknadsanalys 
regelbundet och inom en rimlig och 
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lämplig tidsram. Tidsramen bör beakta om 
den aktuella marknaden tidigare utsatts för 
en marknadsanalys som vederbörligen 
anmälts. Om en nationell tillsynsmyndighet 
underlåter att granska en marknad inom 
tidsramen kan det äventyra den inre 
marknaden och normala 
överträdelseförfaranden kan med tiden 
komma att förlora sin önskade effekt. 
Kommissionen bör därför kunna be
Europeiska myndigheten att bistå den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
i dess uppgifter, framför allt genom att 
avge ett yttrande vari ingår ett förslag till 
åtgärd, en analys av den berörda 
marknaden och de lämpliga skyldigheter 
som kommissionen sedan kunde införa.

lämplig tidsram. Tidsramen bör beakta om 
den aktuella marknaden tidigare utsatts för 
en marknadsanalys som vederbörligen 
anmälts. Om en nationell tillsynsmyndighet 
underlåter att granska en marknad inom 
tidsramen kan det äventyra den inre 
marknaden och normala 
överträdelseförfaranden kan med tiden 
komma att förlora sin önskade effekt. 
Kommissionen kan därför, efter 
överenskommelse med de nationella 
tillsynsmyndigheterna, be 
Europeiska myndigheten att bistå den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
i dess uppgifter, framför allt genom att 
avge ett yttrande vari ingår ett förslag till 
åtgärd, en analys av den berörda 
marknaden och de lämpliga skyldigheter 
som kommissionen sedan kunde införa.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Borttagandet av rättsliga och 
administrativa hinder för allmänna tillstånd 
och nyttjanderätter för 
spektrumanvändning eller nummer med 
europeisk omfattning bör gynna 
utvecklingen av teknik och tjänster samt 
bidra till att stärka konkurrenskraften. 
Samtidigt som samordningen av de 
tekniska villkoren för tillgänglighet och 
effektivt utnyttjande av radiofrekvenser 
organiseras enligt radiospektrumbeslutet,
kan det även bli nödvändigt att samordna 
eller harmonisera urvalsförfarandena och 
villkoren för rättigheter och tillstånd i vissa 
band till nyttjanderätter för nummer och till 
allmänna tillstånd för att uppnå målen med 
den inre marknaden. Detta gäller särskilt 

(53) Borttagandet av rättsliga och 
administrativa hinder för allmänna tillstånd 
och nyttjanderätter för 
spektrumanvändning eller nummer med 
europeisk omfattning bör gynna 
utvecklingen av teknik och tjänster samt 
bidra till att stärka konkurrenskraften. 
Samtidigt som samordningen av de 
tekniska villkoren för tillgänglighet och 
effektivt utnyttjande av radiofrekvenser 
organiseras enligt radiospektrumbeslutet, 
kan det även bli nödvändigt att samordna 
eller harmonisera urvalsförfarandena och 
villkoren för rättigheter och tillstånd i vissa 
band till nyttjanderätter för nummer och till 
allmänna tillstånd för att uppnå målen med 
den inre marknaden. Detta gäller särskilt 
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elektroniska kommunikationstjänster som 
till sin natur har en inre marknads 
dimension eller gränsöverskridande 
möjligheter, såsom t.ex. satellittjänster, 
vilkas utveckling skulle kunna hindras av 
skillnader i spektrumtilldelningen mellan 
medlemsstaterna. Kommissionen, som 
biträds av kommunikationskommittén och 
därvid i största möjliga utsträckning ska 
beakta yttrandet från den 
europeiska myndigheten bör därför kunna 
anta tekniska genomförandeåtgärder för att 
uppnå dessa mål. I de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen kan det krävas att 
medlemsstaterna ska ställa nyttjanderätter 
för spektrum och/eller nummer till 
förfogande på hela sitt territorium och vid 
behov återkalla övriga gällande nationella 
nyttjanderätter. I sådana fall ska 
medlemsstaterna inte bevilja några nya 
nyttjanderätter för det aktuella 
spektrumbandet eller nummerområdet 
enligt nationella förfaranden.

elektroniska kommunikationstjänster som 
till sin natur har en inre marknads 
dimension eller gränsöverskridande 
möjligheter, såsom t.ex. satellittjänster, 
vilkas utveckling skulle kunna hindras av 
skillnader i spektrumtilldelningen mellan 
medlemsstaterna och mellan EU och 
tredjeländer i beaktande av beslut från 
internationella organisationer som 
arbetar med radiospektrumhantering, 
t.ex. Internationella teleunionen (ITU) 
och Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT). 
Kommissionen, som biträds av 
kommunikationskommittén och därvid 
i största möjliga utsträckning ska beakta 
yttrandet från den europeiska myndigheten 
bör därför kunna anta tekniska 
genomförandeåtgärder för att uppnå dessa 
mål. I de genomförandeåtgärder som antas
av kommissionen kan det krävas att 
medlemsstaterna ska ställa nyttjanderätter 
för spektrum och/eller nummer till 
förfogande på hela sitt territorium och vid 
behov återkalla övriga gällande nationella 
nyttjanderätter. I sådana fall ska 
medlemsstaterna inte bevilja några nya 
nyttjanderätter för det aktuella 
spektrumbandet eller nummerområdet 
enligt nationella förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter,

1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter 
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tillhörande tjänster och vissa delar 
i terminalutrustning. Genom direktivet 
fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.

och tillhörande tjänster. Genom direktivet 
fastställs uppgifter för nationella 
tillsynsmyndigheter och inrättas en rad 
förfaranden som syftar till att åstadkomma 
en harmoniserad tillämpning av regelverket 
inom hela gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig gemenskaps- eller 
nationell lagstiftning.

s) skadlig störning: en störning som gör att 
en radionavigeringstjänst eller annan 
säkerhetstjänst inte fungerar eller som 
i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller 
upprepade gånger stör en 
radiokommunikationstjänst som drivs 
i enlighet med tillämplig internationell,
gemenskaps- eller nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
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 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster tillhandahåller all 
den information, även ekonomisk 
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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.

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 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 följa 
gemenskapslagstiftningen och nationell 
lagstiftning om affärssekretess.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får inte införa 
villkor för tillhandahållandet av 
elektroniska kommunikationstjänster från 
en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under tvåmånadersperioden som avses 
i punkt 4 får kommissionen fatta beslut om
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd. 
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som avgetts 
i enlighet med artikel 5 
i förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Beslutet ska åtföljas av en
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

5. Under tvåmånadersperioden som avses 
i punkt 4 får kommissionen rekommendera
att den nationella tillsynsmyndigheten ska 
dra tillbaka förslaget till åtgärd. 
Kommissionen ska därvid i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation som avgetts 
i enlighet med artikel 5 
i förordning [……/EG] innan den fattar ett 
beslut. Rekommendationen ska åtföljas av 
en detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen inte anser att den föreslagna 
åtgärden bör antas, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av 
densamma.

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 
med punkt 5 som kräver att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska återkalla ett 
förslag till åtgärd ska den nationella 
tillsynsmyndigheten antingen ändra eller 
återkalla förslaget till åtgärd. Om förslaget 
till åtgärd ändras ska den nationella 
tillsynsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till åtgärd 
till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.

6. Inom tre månader efter det att 
kommissionen utfärdat en 
rekommendation i enlighet med punkt 5
om att den nationella tillsynsmyndigheten 
ska återkalla ett förslag till åtgärd ska den 
nationella tillsynsmyndigheten antingen 
ändra eller återkalla förslaget till åtgärd. 
Om förslaget till åtgärd ändras ska den 
nationella tillsynsmyndigheten genomföra 
ett offentligt samråd i enlighet med 
förfarandena som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till åtgärd 
till kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 3.
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Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om ett förslag till åtgärd har ändrats 
i 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.

utgår

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

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 7 a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna i punkt 1, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med kontroll som 
anges i artikel 22.3. Kommissionen kan 
i mycket brådskande fall tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges
i artikel 22.4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) säkerställa att användarna, inklusive 
användare med funktionshinder, äldre 
användare och användare med särskilda 
sociala behov får maximalt utbyte när det 
gäller urval, pris och kvalitet,

a) säkerställa att användarna, inklusive 
användare med funktionshinder, äldre 
användare och användare med särskilda 
sociala behov får maximalt utbyte när det 
gäller urval, pris och kvalitet, utan hänsyn 
till kostnaderna,

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led d
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 8 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tillgodose behoven hos särskilda 
samhällsgrupper, i synnerhet hos 

e) tillgodose behoven hos särskilda 
samhällsgrupper, i synnerhet hos 
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användare med funktionshinder, äldre 
användare och användare med särskilda 
sociala behov,

användare med funktionshinder, äldre 
användare och användare med särskilda 
sociala behov, utan hänsyn till 
kostnaderna,

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv förvaltning av radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De 
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier och att fördelningen och 
tilldelningen av sådana radiospektrum av 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
garanterar effektiv konkurrens med 
beaktande av respektive nationella 
frekvensplaner och tidigare beslut från 
internationella organisationer som 
arbetar med radiospektrumhantering.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska, där det är 
genomförbart, främja harmoniseringen av 
användningen av radiofrekvenser inom 
gemenskapen, i linje med behovet av en 
ändamålsenlig och effektiv användning och 
i enlighet med beslut nr 676/2002/EG 
(radiospektrumbeslutet) med beaktande av 
respektive nationella frekvensplaner och 
tidigare beslut från internationella 
organisationer som arbetar med 
radiospektrumhantering.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 9 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) undvika snedvridning av 
konkurrensen,

Or. en

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen kan, i samförstånd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna, för att 
bidra till utvecklingen av den inre 
marknaden och uppfylla principerna 
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i denna artikel, rekommendera lämpliga 
genomförandeåtgärder för att

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

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

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

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

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

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

d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet. Alla 
undantag ska vara i enlighet med 
artikel 9.3 och 9.4.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4. Kommissionen får 
vid genomförandet av bestämmelserna 
i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4. Kommissionen får 
vid genomförandet av bestämmelserna 
i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led a
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får 
vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder på området, vilket 
kan inkludera fastställandet av 
taxeprinciper för särskilda nummer eller 
nummerrader. Genomförandeåtgärderna 
kan omfatta särskilda skyldigheter för 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation vid 
tillämpningen av dessa åtgärder.

2. Medlemsstaterna ska stödja 
harmonisering av nummer inom 
gemenskapen när detta främjar den inre 
marknadens funktion eller utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster. Kommissionen får,
i samförstånd med de nationella 
tillsynsmyndigheterna, rekommendera 
lämpliga tekniska genomförandeåtgärder 
på området.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 
Kommissionen kan i mycket brådskande 
fall tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 

Om ett företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät enligt 
nationell lagstiftning har rätt att installera 
faciliteter på, över eller under offentlig 
eller privat egendom, eller om det får 
utnyttja ett förfarande för att expropriera 
eller använda egendom, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna införa ett 
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gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

gemensamt utnyttjande av sådana 
faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp, på villkor att en 
lämplig och proportionerlig ersättning till 
ett rättvist marknadspris betalas till 
innehavarna av sådana rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får kräva att 
innehavarna av de nyttjanderätter som 
anges i punkt 1 gemensamt utnyttjar 
faciliteter eller egendom (inbegripet fysisk 
samlokalisering) eller vidta åtgärder för att 
underlätta samordningen av offentliga 
arbeten för att miljö, folkhälsa eller allmän 
säkerhet behöver skyddas eller genom att 
mål för fysisk planering behöver uppnås 
endast efter skälig tid av offentligt samråd 
under vilket alla berörda parter måste ges 
tillfälle att yttra sig. Sådana föreskrifter om 
gemensamt utnyttjande eller samordning 
får innehålla regler för fördelning av 
kostnaderna för det gemensamma 
utnyttjandet av faciliteterna eller 
egendomen.

2. Medlemsstaterna får kräva att 
innehavarna av de nyttjanderätter som 
anges i punkt 1 gemensamt utnyttjar 
faciliteter eller egendom (inbegripet fysisk 
samlokalisering) eller vidta åtgärder för att 
underlätta samordningen av offentliga 
arbeten för att miljö, folkhälsa eller allmän 
säkerhet behöver skyddas eller genom att 
mål för fysisk planering behöver uppnås 
endast efter skälig tid av offentligt samråd 
under vilket de parter som har ett direkt 
intresse måste ges tillfälle att yttra sig. 
Sådana föreskrifter om gemensamt 
utnyttjande eller samordning får innehålla 
regler för fördelning av kostnaderna för det 
gemensamma utnyttjandet av faciliteterna 
eller egendomen.

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 13 a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
meddelar den nationella 
tillsynsmyndigheten om alla överträdelser 
av säkerheten eller integriteten som 
i betydande omfattning påverkade driften 
av nät och tjänster.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
meddelar den nationella 
tillsynsmyndigheten om allvarliga
överträdelser av säkerheten eller 
integriteten som i betydande omfattning 
påverkade driften av nät och tjänster.

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande 
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan 
i samråd med företaget informera 
allmänheten om ett avslöjande av 
överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt.

Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
om de anmälningar som kommit in och de 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna punkt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska fastställa 
betydelsen av ”allvarlig överträdelse” 
i samråd med leverantörerna av 
elektroniska kommunikationstjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 13 a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
harmonisera åtgärderna som avses 
i punkterna 1, 2 och 3, inklusive åtgärder 
som definierar omständigheter, format 
och förfaranden i samband med 
anmälningskrav, och ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation enligt artikel 4.3 b 
i förordning […./EG].

utgår

Dessa genomförandeåtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med förfarandet som 
avses i artikel 22.3. Kommissionen kan 
i särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges 
i artikel 22.4.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta ett beslut i vilket 
gränsöverskridande marknader anges. När 
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från Europeiska myndigheten i enlighet 

4. Kommissionen får, efter samråd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna, anta ett 
beslut i vilket gränsöverskridande 
marknader anges.
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med artikel 7 i förordning […/EG].
Detta beslut, som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

Detta beslut, som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led c
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
har genomfört den analys av den relevanta 
marknaden som anges i rekommendationen 
inom den tidsfrist som fastställts 
i artikel 16.6 kan kommissionen begära att 
Europeiska myndigheten avger ett yttrande 
där det ingår ett förslag till åtgärd, en 
analys av den specifika marknaden och de 
särskilda skyldigheter som ska införas. 
Europeiska myndigheten ska utföra ett 
offentligt samråd om det berörda förslaget 
till åtgärd.

7. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
har genomfört den analys av den relevanta 
marknaden som anges i rekommendationen 
inom den tidsfrist som fastställts 
i artikel 16.6 kan kommissionen begära att 
Europeiska myndigheten avger ett yttrande 
där det ingår ett förslag till åtgärd, en 
analys av den specifika marknaden och de 
särskilda skyldigheter som ska införas. 
Europeiska myndigheten ska utföra ett 
offentligt samråd om det berörda förslaget 
till åtgärd.

Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten i enlighet med 
artikel 6 i förordning […./EG], får fatta ett 
beslut om att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska utse de företag 
som kan anses ha ett betydande inflytande 
på marknaden och införa specifika 
skyldigheter enligt artiklarna 8, 9-13 a 
i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande tjänster) 

Kommissionen, som i största möjliga 
utsträckning ska beakta yttrandet från 
Europeiska myndigheten i enlighet med 
artikel 6 i förordning […./EG], kan 
rekommendera att den nationella 
tillsynsmyndigheten ska utse de företag 
som kan anses ha ett betydande inflytande 
på marknaden och införa specifika 
skyldigheter enligt artiklarna 8, 9-13 a 
i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande tjänster) 
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för dessa företag. Kommissionen ska 
därvid sträva efter att uppnå samma 
allmänna mål som anges för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.

för dessa företag. Kommissionen ska 
därvid sträva efter att uppnå samma 
allmänna mål som anges för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen 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, får kommissionen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 
och 8 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation eller fatta ett beslut om 
harmonisering av genomförandet av 
bestämmelserna i det här direktivet och 
särdirektiven för att de mål som anges 
i artikel 8 ska uppnås. När den gör detta 
ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella yttrandet 
från Europeiska myndigheten.

1. När kommissionen 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, får kommissionen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 
och 8 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation om harmonisering av 
genomförandet av bestämmelserna i det här 
direktivet och särdirektiven för att de mål 
som anges i artikel 8 ska uppnås. När den 
gör detta ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet från Europeiska myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 19 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det beslut som nämns i punkt 1, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 
Kommissionen kan i särskilt brådskande 
fall, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektiv)
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna som antas i enlighet med 
punkt 1 får omfatta en harmoniserad eller 
samordnad strategi för att hantera 
följande frågor:

utgår

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.
b) Frågor om nummer, namn och 
adresser, inklusive nummerserier, 
möjlighet att flytta nummer och 
referenser, översättningssystem för 
nummer och adresser samt tillträde till 
112-larmtjänster.
c) Konsumentfrågor, inklusive 
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning 
för slutanvändare med funktionshinder.
d) Redovisningsuppgifter.

Or. en



PE404.823v01-00 32/38 PA\719168SV.doc

SV

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2002/19/EG (Tillträdesdirektiv)
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt och, när så 
begärs av andra auktoriserade företag 
i enlighet med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), skyldighet att 
förhandla med varandra om samtrafik 
i syfte att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten, 
så att tillhandahållandet av och samverkan 
mellan tjänster kan säkerställas inom hela 
gemenskapen. Operatörerna ska erbjuda 
andra företag tillträde och samtrafik på 
villkor som överensstämmer med de 
skyldigheter som den nationella 
tillsynsmyndigheten inför i enlighet med 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

1. Operatörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt och, när så 
begärs av andra auktoriserade företag 
i enlighet med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), skyldighet att 
förhandla med varandra om samtrafik 
i syfte att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten, 
så att tillhandahållandet av och samverkan 
mellan tjänster kan säkerställas inom hela 
gemenskapen. Operatörerna ska erbjuda 
andra företag tillträde och samtrafik på 
villkor som överensstämmer med de 
skyldigheter som den nationella 
tillsynsmyndigheten inför i enlighet med 
artiklarna 5, 6, 7 och 8. Villkoren och 
bestämmelserna för samtrafik får 
emellertid inte leda till att omotiverade 
hinder för samverkan mellan tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2002/19/EG (Tillträdesdirektiv)
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av marknadsutvecklingen 
och den tekniska utvecklingen får 
kommissionen anta genomförandeåtgärder 

2. Mot bakgrund av marknadsutvecklingen 
och den tekniska utvecklingen får 
kommissionen, i samråd med de 



PA\719168SV.doc 33/38 PE404.823v01-00

SV

för att ändra bilaga I. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 14.3. Kommissionen kan, 
i särskilt brådskande skäl, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges 
i artikel 14.4.

nationella tillsynsmyndigheterna, 
rekommendera genomförandeåtgärder för 
att ändra bilaga I.

När kommissionen utarbetar 
bestämmelserna som anges i denna punkt 
kan den biträdas av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation (nedan 
kallad ’Europeiska myndigheten’).

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG (Tillträdesdirektiv)
Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska följande led införas:
ba) för att ingå avtal om delning av 
tillträde till radionätet som ska täcka 
avlägset belägna eller icke lönsamma 
områden för att erbjuda och ge tillträde 
till ett mångsidigt utbud av tjänster inom 
varje medlemsstats territorium till förmån 
för konsumenterna och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG (Tillträdesdirektiv)
Artikel 13 a – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en
begäran till kommissionen som innefattar

När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en
anmälan till kommissionen som innefattar

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1
Direktiv 2002/20/EG (Auktorisationsdirektiv)
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande definition ska också gälla: 2. Följande definitioner ska också gälla:

allmänt tillstånd: 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.

allmänt tillstånd: 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.

globala telekommunikationstjänster:
hanterade företagsuppgifter och 
rösttjänster för multinationella företag 
med verksamhet i olika länder och ofta på 
olika kontinenter; sådana tjänster är 
gränsöverskridande till sin natur och 
utgör alleuropeiska tjänster inom 
Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 3 ska följande punkt införas:
3a. Nya globala 
telekommunikationstjänster ska inte vara 
föremål för något annat än ett förenklat 
anmälningsförfarande med särskild 
registrering av elektronisk 
kommunikationstjänsteverksamhet som 
”globala telekommunikationstjänster”.

Or. en

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, eller

a) undvika en allvarlig risk för skadlig 
störning, undvika snedvridningar av 
konkurrensen eller

Or. en

Ändringsförslag 49

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna får inte begränsa 
antalet nyttjanderätter som ska beviljas 
annat än när detta är nödvändigt för att 
garantera en effektiv användning av 
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radiofrekvenser i enlighet med artikel 7. radiofrekvenser i enlighet med artikel 7. 
Övertagna investeringar, även när en 
innehavare har övertagit sitt nät från det 
tidigare offentliga post- och televerket, 
och konkurrensnivån ska vederbörligen 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen får, i samråd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna, 
rekommendera följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå målen 
i artikel 1, utan att det påverkar artikel 5.2 
i det här direktivet:

Or. en

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet från 
Europeiska myndigheten, anta en åtgärd
om urval av företag som ska beviljas 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer. I åtgärden 
ska det anges en tidsperiod inom vilken de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 

2. Kommissionen får, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet från 
Europeiska myndigheten, i samråd med de 
nationella tillsynsmyndigheterna, 
rekommendera en åtgärd om urval av 
företag som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer.
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utfärda dessa nyttjanderätter. 
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.

Or. en
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