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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om 
auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0697),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0427/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor samt 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Syftet med EU:s regelverk för 
elektronisk kommunikation är att skapa 
ett hållbart ekosystem för elektronisk 
kommunikation baserat på utbud och 
efterfrågan. Utbudet ska styras av effektiv 
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konkurrens på produkt- och 
tjänstemarknaderna medan efterfrågan 
ska styras genom ökad utveckling av 
informationssamhället. 

Or. en

Motivering

Ett hållbart konkurrens- och investeringsklimat inom telekomsektorn är beroende både av 
utbudet och efterfrågan. Ekonomisk reglering grundas vanligtvis på utbudet, men 
efterfrågeaspekten får inte glömmas bort.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Syftet är att successivt minska den 
sektorsspecifika förhandsregleringen i 
takt med att konkurrensen utvecklas på 
marknaderna och att elektronisk 
kommunikation i slutänden enbart ska 
regleras genom konkurrenslagstiftningen. 
Det kan mycket väl hända att 
konkurrensen utvecklas olika snabbt 
inom olika marknader och olika 
marknadssegment i medlemsstaterna. De
nationella tillsynsmyndigheterna bör 
kunna häva rättsliga skyldigheter på 
marknaderna och/eller inom geografiska 
områden där det finns en effektiv 
konkurrens inom infrastrukturen, även 
om de inte är definierade som separata 
marknader, för att kunna garantera att 
lagstiftningen är proportionell och 
anpassad till olika konkurrensvillkor. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör även 
kunna begära att nätkomponenter och 
tillhörande faciliteter delas för att 
underlätta inrättandet av nätverk, i 
synnerhet för att installera fiberoptiska 
accessnät.
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Or. en

Motivering

En påminnelse om att förhandsregleringen är tillfällig men att den upphävs successivt, vilket 
även kan ske på nationella delmarknader eller på det regionala planet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Nästa generations nät kommer att 
kunna erbjuda stora fördelar för 
konsumenter inom hela EU. Därför får 
det inte finnas några hinder för varaktiga 
investeringar i utvecklingen av dessa nya 
nät samtidigt som konkurrensen och 
konsumenternas valmöjligheter måste 
främjas.

Or. en

Motivering

För att kunna skapa största möjliga facilitetsbaserade konkurrens i syfte att förbättra 
konsumentfördelarna är det väsentligt att säkra investeringarna för nästa generations nät.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Bestämmelserna i detta direktiv om 
spektrumhantering bör ligga i linje med 
det arbete som utförs av internationella 
och regionala organisationer med ansvar 
för spektrumhantering som 
Internationella teleunionen (ITU) och 
Europeiska konferensen för post- och 
telekommunikationsförvaltningar (CEPT) 
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så att hanteringen och harmoniseringen 
av spektrumanvändningen inom 
gemenskapen och i övriga världen blir 
effektiv. 

Or. en

Motivering

För att spektrumhanteringen ska bli effektiv är det nödvändigt att den anpassas till en 
bredare internationell harmoniseringsplan som genomförs av ITU och CEPT.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Spektrumhanteringen faller 
fortfarande under medlemsstaternas 
behörighet men endast genom 
samordning och vid behov harmonisering 
på gemenskapsnivå kan man se till att 
spektrumanvändarna fullt ut kan utnyttja 
fördelarna med den inre marknaden och 
att EU:s intressen försvaras effektivt på 
det internationella planet.

Or. en

Motivering

En EU-strategi för spektrumhantering kan leda till avsevärda besparingar och ett ökat 
mervärde (vilket varit fallet för mobiltelefonin) samtidigt som subsidiaritetsprincipen beaktas.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) När det, för att tillämpa 
gemenskapens politik inom området 
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elektronisk kommunikation, är 
nödvändigt att vidta 
harmoniseringsåtgärder som omfattar 
mer än tekniska tillämpningsåtgärder, bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Harmoniseringsåtgärder, som innebär att nya viktiga bestämmelser läggs till lagstiftningen, 
bör omfattas av ett lagstiftningsförslag. Kommittéförfarandet bör endast tillämpas vid direkt 
tillämpning av bestämmelser i lagstiftningen eller om icke-väsentliga delar läggs till.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en harmonisering 
inom spektrum- och nummerområdet 
liksom när det gäller frågor som rör 
säkerheten för nät och tjänster, identifiera 
transnationella marknader samt genomföra 
standarder och en harmoniserad 
tillämpning av bestämmelserna i 
regelverket. Kommissionen bör även få 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för att uppdatera 
bilagorna I och II i tillträdesdirektivet på 
grund av marknadens utveckling och den 
tekniska utvecklingen och att anta 
genomförandeåtgärder för att harmonisera 
reglerna, förfarandena och villkoren för 
auktorisationen av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Eftersom dessa 

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet,  genomföra en 
harmonisering inom spektrum- och 
nummerområdet liksom när det gäller 
frågor som rör säkerheten för nät och 
tjänster,  identifiera transnationella 
marknader samt  genomföra standarder och  
en harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i regelverket.  
Kommissionen bör även få befogenheter 
att anta genomförandeåtgärder för att 
uppdatera bilagorna I och II i 
tillträdesdirektivet på grund av marknadens 
utveckling och den tekniska utvecklingen 
och att anta genomförandeåtgärder för att 
harmonisera reglerna, förfarandena och 
villkoren för auktorisationen av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Eftersom dessa 
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åtgärder har en allmän räckvidd och avser 
att vara ett komplement till dessa direktiv 
genom tillägget av nya icke väsentliga 
delar ska de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. När det, 
på grund av tvingande och brådskande 
skäl inte är möjligt att iaktta de normala
tidsfristerna för detta förfarande bör 
kommissionen kunna tillämpa det
skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG.

åtgärder har en allmän räckvidd och avser 
att vara ett komplement till dessa direktiv 
genom tillägget av nya icke väsentliga 
delar ska de antas i enlighet med 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. Med 
hänsyn till att tillämpningen av 
föreskrivande förfarandet med kontroll
inom de normala tidsfristerna i vissa 
särskilda fall kan förhindra att 
genomförandeåtgärder antas i tid bör 
Europaparlamentet, rådet och
kommissionen agera snabbt för att sådana 
åtgärder ska antas så snart som möjligt.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska i särskilt brådskande fall agera snabbt för 
att de åtgärder som omfattas av kommittéförfarandet ska kunnas antas så snart som möjligt.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom detta direktiv inrättas ett 
harmoniserat regelverk för elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
kommunikationsnät, tillhörande faciliteter, 
tillhörande tjänster och vissa delar i 
terminalutrustning som ger 
funktionshindrade slutanvändare tillgång. 
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
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Motivering

Det bör tydliggöras tillång är den aspekt av terminalutrustningen som åsyftas i detta fall.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. ledningar, master, 
kopplingsskåp och byggnader.”

e) tillhörande faciliteter: de faciliteter som 
hör till ett elektroniskt kommunikationsnät 
och/eller en elektronisk 
kommunikationstjänst som möjliggör 
och/eller stöder tillhandahållande av 
tjänster via det nätet och/eller den tjänsten 
eller har möjlighet att göra det. Häri ingår 
nummer- och adressomvandlingssystem, 
system för villkorad tillgång och 
elektroniska programguider, liksom fysisk 
infrastruktur som t.ex. tillträde till
byggnader, kablar, höga stödstrukturer,
master, antenner, ledningar, 
inspektionsbrunnar och kopplingsskåp.

Or. en

Motivering

Samma förteckning över fysisk infrastruktur som i artikel 12 i ramdirektivet och artikel 12 i 
tillträdesdirektivet bör användas (förutom när det gäller ”kablar” som inte tillhör 
nätutrustningen utan ingår i själva nätet). Begreppet ”höga stödstrukturer” har också lagts 
till. Med detta menas alla höga punkter som används för att sätta upp master och antenner, 
exempelvis höga torn (Eiffeltornet i Paris), vattentorn osv.

Ändringsförslag 11

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
på nationell nivå finns fungerande system 
enligt vilka varje användare eller företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller 
kommunikationstjänster, som berörs av ett 
beslut av en nationell tillsynsmyndighet, 
har rätt att överklaga beslutet till en instans 
som är oberoende av de inblandade 
parterna. Denna instans, som kan vara en 
domstol, ska ha tillgång till den kompetens 
som är nödvändig för att den ska kunna 
utföra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till 
ärendet i sak och att det finns ett effektivt 
förfarande för överklagande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
på nationell nivå finns fungerande system 
enligt vilka varje användare eller företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller 
kommunikationstjänster, som berörs av ett 
beslut av en nationell tillsynsmyndighet, 
har rätt att överklaga beslutet till en instans 
som är oberoende av de inblandade 
parterna. Denna instans, som kan vara en 
domstol, ska ha den kompetens som är 
nödvändig för att den ska kunna utföra sina 
uppgifter på ett effektivt sätt. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
vederbörlig hänsyn tas till ärendet i sak och 
att det finns ett effektivt förfarande för 
överklagande samt att 
överklagandeförfarandet inte tar onödigt 
lång tid.

Or. en

Motivering

Effektivitet och rimliga handläggningstider är väsentliga aspekter när det gäller 
överklaganden. Sakkunskapen ska finnas inom överklagandeinstanserna och inte enbart 
finnas tillgänglig.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4, ska 

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven eller införa 
restriktioner i enlighet med artiklarna 9.3 
och 9.4 som har betydande inverkan på 
den relevanta marknaden, ska 
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medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist.

medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5 och 
artiklarna 9-13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster),

utgår

Or. en

Motivering

Vetorätten för rättsmedel ersätts med den mekanism som föreskrivs i artikel 7a (ny).

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 6
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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.

utgår

Or. en

Motivering

Vetorätten för rättsmedel ersätts med den mekanism som föreskrivs i artikel 7a (ny).

15

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 
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 
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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

Vetorätten för rättsmedel ersätts med den mekanism som föreskrivs i artikel 7a (ny).

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 
åtgärder som omfattas av villkoren a och b
i artikel 7.3.

'9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
meddela kommissionen om alla slutliga 
åtgärder som omfattas av villkoren i 
artikel 7.3.

Or. en

Motivering

Vetorätten för rättsmedel ersätts med den mekanism som föreskrivs i artikel 7a (ny).

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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6a) Följande artikel -7a ska införas:
Artikel 7a
Förfarande för konsekvent tillämpning av 
rättsliga åtgärder 
1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
avser att vidta en åtgärd som inför, ändrar 
eller återkallar en operatörs skyldighet i 
enlighet med artikel 16 och i förening 
med artiklarna 5 och 9–13, 13 a och 13 b i 
direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG 
(direktivet om samhällsomfattande 
tjänster) ska kommissionen och den 
nationella tillsynsmyndigheten i den 
andra medlemsstaten ges en månad från 
den dag då beslutet meddelades för att 
yttra sig till den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten.
2. Om förslaget till åtgärd innebär 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet av annat slag än de som 
avses i artiklarna 13 a och 13 b i direktiv 
2002/19/EC (tillträdesdirektivet) kan 
kommissionen inom samma tidsfrist 
meddela den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten och organet för 
europeiska tillsynsmyndigheter inom 
telekommunikation, BERT, om varför den 
anser att den föreslagna åtgärden skulle 
utgöra ett hinder för den inre marknaden 
eller hyser allvarliga tvivel om att den är 
förenlig med gemenskapslagstiftningen. I 
sådana fall ska förslaget till åtgärd inte 
antas under de två kommande månaderna 
efter kommissionens meddelande.
Finns inget kommissionsmeddelande ska 
den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd och samtidigt i största möjliga mån 
beakta kommissionens eller andra 
nationella tillsynsmyndigheters 
kommentarer. 
3. Kommissionen, BERT och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten ska under 
den tvåmånadersfrist som avses i punkt 2 
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ha ett nära samarbete med varandra för 
att fastställa lämpligaste och mest 
effektiva åtgärd med hänsyn till de mål 
som fastställs i artikel 8 och samtidigt 
beakta marknadsaktörernas synpunkter 
samt säkerställa att en enhetlig 
regleringspraxis utarbetas.
BERT ska under tvåmånadersfristen med 
enkel majoritet avge ett motiverat yttrande 
som bekräftar att förslaget till åtgärd är 
lämpligt och effektivt eller som anger att 
förslaget till åtgärd bör ändras och lägga 
fram adekvata förslag om detta. Yttrandet 
ska offentliggöras.
Om BERT har avgett ett motiverat 
yttrande som anger att förslaget till åtgärd 
bör ändras får kommissionen anta ett 
motiverat beslut som kräver att den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
ändrar förslaget till åtgärd och lägger 
fram ett förslag till ändring. När den gör 
detta ska kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella 
yttrandet.
Om BERT har avgett ett motiverat 
yttrande som bekräftar att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt kan den 
berörda nationella tillsynsmyndigheten 
anta förslaget till åtgärd. När den gör 
detta ska den nationella 
tillsynsmyndigheten i största möjliga 
utsträckning beakta de eventuella 
rekommendationerna från kommissionen 
och BERT.
4. Om förslaget till åtgärd innebär 
införande, ändring eller upphävande av 
en skyldighet som avses i artiklarna 13 a 
och 13 b i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) ska förslaget till 
åtgärd inte antas under en ytterligare 
tvåmånadersperiod efter utgången av den 
tidsfrist som avses i artikel 7.3.
Under denna tvåmånadersperiod ska 
kommissionen, BERT och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten nära 
samarbeta för att fastställa lämpligaste 
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och mest effektiva åtgärd med hänsyn till 
de mål som fastställs i artikel 8 och 
samtidigt beakta marknadsaktörernas 
synpunkter samt säkerställa att en 
enhetlig regleringspraxis utarbetas.
BERT ska under denna tvåmånadersfrist 
med enkel majoritet avge ett motiverat 
yttrande som bekräftar att förslaget till 
åtgärd är lämpligt och effektivt eller 
anger att förslaget till åtgärd inte bör 
antas. Yttrandet ska offentliggöras.
Om kommissionen och BERT bekräftar 
att förslaget till åtgärd är lämpligt och 
effektivt kan den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten anta förslaget till 
åtgärd. När den gör detta ska den 
nationella tillsynsmyndigheten i största 
möjliga utsträckning beakta de eventuella 
rekommendationerna från kommissionen
och BERT.
5. Inom tre månader efter det att 
kommissionen i enlighet med punkt 3 
antagit ett motiverat beslut som kräver att 
den nationella tillsynsmyndigheten ska 
ändra 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 de 
förfaranden som avses i artikel 6 och på 
nytt anmäla det ändrade förslaget till 
åtgärd till kommissionen i enlighet med 
artikel 7.”

Or. en

Motivering

I stället för kommissionens vetorätt för rättsmedel föreslås ett nytt ”samregleringsförfarande” 
där kommissionen, BERT och den nationella tillsynsmyndigheten skulle samarbeta nära. Det 
föreslagna förfarandet syftar till att nå en lösning genom en gemensam översyn snarare än att 
från ovan ålägga ett ”sanktionsveto”. För att kommissionen ska kunna fatta ett sådant beslut 
måste kommissionen och BERT (med majoritetsröst) enas om ifall det är nödvändigt att ändra 
ett förslag till åtgärd som lagts fram av den nationella tillsynsmyndigheten. I annat fall ska 
den nationella tillsynsmyndigheten i största möjliga utsträckning beakta kommissionens och 
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BERT:s kommentarer.

Ändringsförslag 18

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

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 särskilt brådskande 
fall tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 22.4.”

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. Samråd 
ska äga rum med BERT.

Or. en

Motivering

BERT ska höras i samband med alla genomförandeåtgärder som avses i artikel 7. Det finns 
ingen anledning att tillämpa det skyndsamma förfarandet.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“Medlemsstaterna ska, om inget annat 
anges i artikel 9 om radiofrekvenser, i 
största möjliga utsträckning beakta det 
önskvärda i att regleringen görs 
teknikneutral och säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna gör 
detsamma när de fullgör de 
tillsynsuppgifter som anges i detta direktiv 
och i särdirektiven, i synnerhet de uppgifter 
som syftar till att säkerställa en effektiv 

“Medlemsstaterna ska, om inget annat 
anges i artikel 9 om radiofrekvenser eller 
krävs för att uppfylla de mål som avses i
punkterna 2–4, i största möjliga 
utsträckning beakta det önskvärda i att 
regleringen görs teknikneutral och 
säkerställa att de nationella 
tillsynsmyndigheterna gör detsamma när 
de fullgör de tillsynsuppgifter som anges i 
detta direktiv och i särdirektiven, i 
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konkurrens.” synnerhet de uppgifter som syftar till att 
säkerställa en effektiv konkurrens.”

Or. en

Motivering

Teknisk neutralitet är en nödvändig princip för att inte hindra framtida teknisk innovation 
men måste dock begränsas när den står i diametral motsats till förordningens grundläggande 
mål.

Ändringsförslag 20

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 2c ska ersättas med följande:
c) främja investeringar i infrastruktur 
på ett sätt som främjar effektivitet, hållbar 
konkurrens och innovation samt

Or. en

Motivering

Främjandet av hållbar konkurrens utgör en garanti för att de positiva effekterna ska komma 
konsumenterna kommer till del .

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 –- led 8 – led bb (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Punkt 3c ska utgå.

Or. en
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Motivering

Denna punkt tas upp i den nya punkten 4a i artikel 8.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) I artikel 8 ska följande punkt 4a 
införas:
4a. Nationella tillsynsmyndigheter ska för 
att nå de politiska mål som anges i 
punkterna 2, 3 och 4 tillämpa objektiva, 
öppna, icke-diskriminerande och 
proportionella regleringsprinciper bland 
annat genom att
a) säkerställa att företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster inte behandlas 
olika under lika omständigheter, 
b) ta vederbörlig hänsyn till de mycket 
varierande konkurrensvillkor och 
konsumentförhållanden som råder i olika 
medlemsstater och i olika geografiska 
områden,
c) införa reglerade förhandsskyldigheter 
endast då det inte finns någon effektiv 
konkurrens och lindra eller häva dem så 
snart som det finns effektiv konkurrens,
d) främja förutsägbarhet i fråga om 
regleringsbehov, genom bland annat 
innovations- och investeringsincitament 
som kommer konsumenterna till godo. 

Or. en
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Motivering

De regleringsprinciper som omtalas i artikelrubriken saknas. Detta måste åtgärdas eftersom 
dessa principer är ett första steg mot att få till stånd en bättre tillämpning av regelverket.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8b (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) Följande artikel 8a ska införas:
“Artikel 8a
Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken 
1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen.
2. Medlemsstaterna ska samordna 
strategierna och vid behov harmonisera 
sådana villkor för tillgänglighet och 
effektiv användning av radiospektrum 
som är nödvändiga för att upprätta den 
inre marknaden och få den att fungera. 
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om tilldelning av, tillgång till 
och användning av radiofrekvenser i 
gemenskapen ges på ett samordnat sätt 
och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer 
där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4.
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
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kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken. 
En högnivårepresentant från varje 
nationell tillsynsmyndighet med ansvar 
för radiospektrumpolitiken inom varje 
enskild medlemsstat ska ingå i kommittén 
för radiospektrumpolitik. Kommissionen 
ska ingå som en medlem utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med enkel majoritet anta yttranden.  Varje 
medlemsstat ska ha en röst. 
Kommissionen röstar inte.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
gemenskapens radiospektrumpolitik. När
den gör det ska kommissionen i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik. 
8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 7. 
När den gör det ska kommissionen i 
största möjliga utsträckning beakta 
yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.”

Or. en

Motivering

Det behövs generella riktlinjer som garanterar att medlemsstaterna samarbetar med 
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varandra och med kommissionen i frågor som rör den strategiska planeringen av 
gemenskapens radiopektrumpolitik.  Spektrumhanteringen inom gemenskapen kommer att 
kunna förbättras enbart om de allmänna strategierna samordnas bättre. Detta innebär även 
att medlemsstaternas deltagande i internationella fora måste samordnas bättre. Kommittén 
för radiospektrumpolitik (RSPC), en ny effektiviserad kommitté, som baserar sig på 
radiospektrumkommittén (RSC) och gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), är tänkt att 
bidra till utvecklingen av en övergripande spektrumpolitik för EU.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säkerställa ett maximalt gemensamt 
utnyttjande av radiofrekvenser där 
användningen av frekvenser omfattas av 
ett allmänt tillstånd, eller

c) säkerställa effektiv användning av 
radiofrekvenser, däribland ett maximalt 
gemensamt utnyttjande av radiofrekvenser, 
eller

Or. en

Motivering

Gemensamt utnyttjande av spektrum bör ske oavsett tillståndsform.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska
kommunikationstjänster i enlighet med 
deras nationella 



PR\720897SV.doc 25/65 PE398.542v02-00

SV

diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som ska tillhandahållas.

frekvensallokeringstabeller och ITU:s 
radioföreskrifter. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som ska tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radioföreskrifter, som 
fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden.

Ändringsförslag 26

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
elektronisk kommunikationstjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett i 
den nationella lagstiftningen fastställt 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.

Or. en

Motivering

Subsidiariteten bör avgöra hur mål av allmänt intresse ska tolkas i de enskilda 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En begränsning som förbjuder att någon 
annan tjänst tillhandahålls inom ett 
specifikt band får endast införas om den är 
motiverad för att säkerställa 
livräddningstjänster.

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk 
telekommuniskationstjänst tillhandahålls 
inom ett specifikt band får endast införas 
om den är motiverad för att säkerställa 
livräddningstjänster.

Or. en

Motivering

Regelverket är enbart tillämpligt på elektroniska kommunikationstjänster och inte på andra 
tjänster (meteorologiska, vetenskapliga, militära osv.).

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska under en 
femårsperiod med början den 
[1 januari 2010], säkerställa att innehavare 
av nyttjanderätter för radiofrekvenser som 
beviljades före det datumet kan lämna in en 
ansökan till den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten om förnyad 
bedömning av begränsningarna i deras 
nyttjanderätter i enlighet med artiklarna 9.3 
och 9.4.

1. Medlemsstaterna bör under en 
femårsperiod med början den [datum för 
genomförandet], säkerställa att innehavare 
av nyttjanderätter för radiofrekvenser som 
beviljades före det datumet för en period 
på minst fem år kan lämna in en ansökan 
till den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten om förnyad 
bedömning av begränsningarna i deras 
nyttjanderätter i enlighet med artiklarna 9.3 
och 9.4.
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Or. en

Motivering

Ingen förnyad bedömning krävs för rättigheter som löper ut före utgången av den femåriga 
övergångsperioden.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, kan en ansökan om förnyad 
bedömning endast göras för den del av 
radiofrekvenserna som är nödvändiga för 
att uppfylla målet i fråga. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål efter 
tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 ska 
bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, däribland tillhandahållande av 
sändningstjänster, ska rätten att använda 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet vara 
oförändrad tills den förfaller. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål ska bli 
föremål för ett nytt tilldelningsförfarande i 
överensstämmelse med artiklarna 9.3 
och 9.4 i det här direktivet och artikel 7.2 i 
direktiv 2002/20/EG
(auktorisationsdirektivet).

Or. en

Motivering

Sändningsföretag bör kunna fortsätta att leverera sina sändningstjänster och även att 
ytterligare utveckla dem (till exempel hd-tv) efter övergång till digital sändning. Den andel av 
den digitala dividenden som inte kommer att användas för sändning bör enligt de nya 
reglerna omfördelas för andra ändamål.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 b – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden 
och inte medför en förändring av den 
tjänst som erbjuds över det 
radiofrekvensbandet.

Or. en

Motivering

Möjligheten till handel får inte påverka mångfalden av tjänster eller leda till spekulation.
Man får inte heller bortse från de nationella förfarandena eftersom spektrumhanteringen 
fortfarande hör till den nationella behörigheten.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser anmäls till den 
nationella tillsynsmyndighet som har 
ansvaret för tilldelningen av spektrum och 
att den offentliggörs. I de fall 
användningen av radiofrekvenser har 
harmoniserats genom tillämpning av 
radiospektrumbeslutet eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
företags avsikt att överlåta nyttjanderätter 
till radiofrekvenser och de överlåtelser 
som görs anmäls till den behöriga 
myndighet som har ansvaret för 
tilldelningen av spektrum och att den 
offentliggörs. I de fall användningen av 
radiofrekvenser har harmoniserats genom 
tillämpning av artikel 9 c eller andra 
gemenskapsåtgärder, ska all sådan 
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överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

överföring ske enligt sådan harmoniserad 
användning.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör också informeras när själva överföringen görs.
Hänvisningen till radiospektrumbeslutet ersätts med artikel 9 c som på ett enhetligt sätt 
omfattar alla harmoniseringsåtgärder som gäller spektrum.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 c – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) harmonisera reglerna för tillgång till 
och effektiv användning av 
radiofrekvenser i enlighet med 
förfarandena i bilaga I,

Or. en

Motivering

För att uppnå konsekvens och enhetlighet är det viktigt att samla alla 
harmoniseringsåtgärder som gäller spektrumhantering, så att de inte förekommer i två olika 
lagstiftningar (ramdirektivet och radiospektrumbeslutet).

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 c – stycke 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) se till att det finns samordnad och 
aktuell information om tilldelning, 
tillgång och användning vad gäller 
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radiofrekvenser,

Or. en

Motivering

För att uppnå konsekvens och enhetlighet är det viktigt att samla alla 
harmoniseringsåtgärder som gäller spektrumhantering, så att de inte förekommer i två olika 
lagstiftningar (ramdirektivet och radiospektrumbeslutet).

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 c – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Harmoniseringen måste omfatta själva identifieringen av banden och inte bara hur den ska 
göras.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Or. en

Motivering

Alla eventuella övergripande beslut om fler undantag från principerna om tjänste- och 
teknikneutralitet bör antas genom en lagändring.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 får vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
punkterna -a–c i detta stycke, bistås av 
kommittén för radiospektrumpolitik.

Or. en

Motivering

Det bör vara kommittén för radiospektrumpolitik som ska biträda kommissionen i frågor som 
rör spektrumharmonisering. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för denna typ av 
åtgärder.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. 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.

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. 
Genomförandeåtgärderna kan omfatta 
särskilda skyldigheter för Europeiska 
myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation vid tillämpningen av dessa 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör själva besluta om de ska fastställa taxeprinciper.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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.

Or. en
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Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samlokalisering och gemensamt 
utnyttjande av faciliteter för leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät

Samlokalisering och gemensamt 
utnyttjande av nätkomponenter och 
tillhörande faciliteter för leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät

Or. en

Motivering

Det är termen ”tillhörande faciliteter” som definieras i ramdirektivet, och inte ”facilitet”. Ett 
gemensamt utnyttjande av tillhörande faciliteter är också viktigt för att underlätta 
utbyggnaden av markbundna nät i glesbefolkade områden. För att stimulera utbyggnaden av 
fibernät måste medlemsstaterna få lov att införa ett gemensamt utnyttjande av svartfiber och 
tillhörande faciliteter, t.ex. befintliga ledningar eller nya ledningar som ska dras.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2002/21/EG
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 
gemensamt utnyttjande av sådana 

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 
gemensamt utnyttjande av sådana 
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faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, master, 
antenner, ledningar, inspektionsbrunnar 
och kopplingsskåp.

faciliteter eller sådan egendom där det 
ingår tillträde till byggnader, kablar,
master, höga stödstrukturer, antenner, 
ledningar, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp.

Or. en

Motivering

Samlokaliseringen bör även omfatta kablar utanpå och inne i byggnaderna. Uppräkningen av 
tillhörande faciliteter som ska kunna utnyttjas gemensamt bör kompletteras med höga 
strukturer (t.ex. Eiffeltornet och vattentorn).

Ändringsförslag 41

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

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
icke-diskriminerande och proportionella.”

Or. en

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 

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

meddelar den behöriga
tillsynsmyndigheten om alla överträdelser 
av säkerheten eller integriteten som i 
betydande omfattning påverkade driften av 
nät och tjänster. 

Or. en

Motivering

Det brukar inte vara telekommyndigheterna som ansvarar för nätsäkerheten.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 13 a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 behöriga tillsynsmyndigheten 
ska vid behov informera de behöriga
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och kommissionen. Den 
behöriga tillsynsmyndigheten kan 
informera allmänheten om ett avslöjande
av överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Or. en

Motivering

Det brukar inte vara telekommyndigheterna som ansvarar för nätsäkerheten. Det är 
kommissionen och inte BERT som bör informeras.

Ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 sjätte 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.

Or. en

Motivering

Rapportering var tredje månad verkar onödigt ofta.

Ändringsförslag 45

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

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].

4. Kommissionen får uppmuntra spridning 
och utbyte av bästa praxis bland företagen 
och behöriga nationella myndigheter och
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.

Or. en

Motivering

Kommissionen kan spela en aktiv roll när det gäller att samordna och främja utbytet av bästa 
praxis utan att nödvändigtvis införa bindande åtgärder.



PR\720897SV.doc 37/65 PE398.542v02-00

SV

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 3 ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Då syftet är konvergens bör inte punkt 3 om förstärkningseffekten strykas.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led d – stycke 2
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17 – led b
Direktiv 2002/21/EG
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Artikel 16 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom två år från en tidigare anmälan
om ett förslag till åtgärd som avser den 
marknaden, 

a) inom tre år från ett tidigare 
ikraftträdande av en åtgärd som avser den 
marknaden,

Or. en

Motivering

Den föreslagna fristen på två år för översynen av beslutet är för kort tid. Giltighetstiden för 
ett beslut bör vara tre år från och med den dag det träder i kraft i medlemsstaterna, och inte 
från den dag beslutet meddelas.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 1 andra meningen ska orden ”i 
enlighet med förfarandet i artikel 22.2” 
ersättas med ”vidta lämpliga 
genomförandeåtgärder och”.

a) I punkt 1 första meningen ska orden 
”artikel 22.2” ersättas med ”artikel 22.3”, 
och i andra meningen ska orden ”i enlighet 
med förfarandet i artikel 22.2” ersättas med 
”vidta lämpliga genomförandeåtgärder 
och”.

Or. en

Motivering

Det bör inte vara kommissionen som ska besluta om parlamentet ska ha kontrollbefogenheter 
eller inte.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 17 – punkt 6a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6a. Genomförandeåtgärderna i 
punkterna 4 och 6 som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som anges i artikel 22.3. Kommissionen 
kan i särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.

”6a. Genomförandeåtgärderna i 
punkterna 1, 4 och 6 som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som anges i artikel 22.3.

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 17 bör antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för denna typ av 
åtgärder.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
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 

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), 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 
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utsträckning beakta det eventuella yttrandet 
från Europeiska myndigheten.

från BERT.

Or. en

Motivering
En rekommendation gör att kommissionen kan agera utan Europaparlamentets kontroll. För 
att skapa nödvändig rättslig klarhet bör man dessutom använda en bindande åtgärd.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen utfärdar en 
rekommendation i enlighet med punkt 1, 
ska den göra så i enlighet med förfarandet 
i artikel 22.2. 

utgår

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna tar 
största hänsyn till dessa 
rekommendationer när de utför sina 
uppgifter. Om en nationell 
tillsynsmyndighet väljer att inte följa en 
rekommendation, ska den meddela 
kommissionen detta och motivera sin 
ståndpunkt.

Or. en

Motivering

För att skapa nödvändig rättslig klarhet för harmoniseringsåtgärderna bör man endast 
använda bindande åtgärder.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
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.

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.

Or. en

Motivering
Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster.

a) Ett konsekvent genomförande av 
tillsynsstrategier, inbegripet rättslig 
behandling av nya tjänster och av 
kartläggningen av nationella 
delmarknader som uppstått på grund av 
olika konkurrensvillkor.

Or. en

Motivering

Liksom ovan är tanken att bara inrikta lagstiftningen på de områden där det behövs.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 4 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Konsumentfrågor, inklusive
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning för 
slutanvändare med funktionshinder.

c) Konsumentfrågor som inte behandlas i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster), särskilt
tillgängligheten för elektroniska 
kommunikationstjänster och utrustning för 
slutanvändare med funktionshinder.

Or. en

Motivering

Endast konsumentfrågor som inte omfattas av direktivet om samhällsomfattande tjänster bör 
regleras genom denna artikel.

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Redovisningsuppgifter. d) Redovisningsuppgifter, inklusive 
beräkning av investeringsrisk.

Or. en

Motivering

En harmoniserad beräkning av investeringsriskerna behövs för att undvika snedvriden 
lagstiftning vad gäller tillträdesvillkoren i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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24a) I artikel 25 ska följande punkt 
införas som punkt 2:
”2. Kommissionen ska med bistånd av 
BERT övervaka konkurrensnivån på 
reglerade marknader och bedöma om det 
verkligen råder konkurrens och om 
rekommendationen i artikel 15.1 bör ses 
över.”

Or. en

Motivering

Listan med relevanta marknader bör hållas aktuell på basis av regelbundna bedömningar, 
och lagstiftningen bör anpassas till den konkurrensnivå som faktiskt råder på marknaden.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24b (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 26 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24b) I artikel 26 ska en ny strecksats 8a 
införas:
“ Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om 
ett regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen.”

Or. en

Motivering

Radiospektrumbeslutet upphävs och dess bestämmelser inkluderas i ramverket i avsikt att 
främja en integrerad politisk strategi och enhetlig behandling av harmoniseringsgåtgärderna.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 26a (nytt)
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Direktiv 2002/21/EG
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a) En ny bilaga IIa ska införas:
”Bilaga IIa
Förfarande för att garantera 
harmoniserade spektrumvillkor
1. Kommissionen ska ge CEPT i uppdrag 
att utveckla de tekniska 
genomförandeåtgärder som anges i 
artikel 9c led -a och -aa, som faller inom 
CEPT:s ansvarsområde, såsom 
harmonisering av frekvensallokering och 
tillgång till information, och därvid ange 
vilka uppgifter som ska utföras och när de 
ska vara avslutade. Kommissionen ska 
handla i enlighet med förfarandet i artikel 
22.2.
2. På grundval av det arbete som utförts 
enligt punkt 1 ska kommissionen besluta 
huruvida CEPT:s rekommendationer bör 
genomföras i gemenskapen och, om så är 
fallet, besluta om tidsfristen inom vilken 
medlemsstaterna ska genomföra dessa. 
Detta beslut ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Vid genomförandet av denna punkt ska 
kommissionen handla i enlighet med 
förfarandet i artikel 22.3.
3. Utan hinder av punkt 3 får 
kommissionen vidta åtgärder för att 
uppnå uppdragets mål i enlighet med 
förfarandet i artikel 22.3, om 
kommissionen eller en medlemsstat anser 
att det arbete som utförts på grundval av 
uppdraget enligt punkt 2 inte framskrider 
tillfredsställande med hänsyn till den 
fastställda tidsfristen eller om CEPT:s 
rekommendationer inte är godtagbara.
4. De åtgärder som anges i punkterna 3 
och 4 kan när så är lämpligt, efter 
godkännande av kommissionen, innefatta 
en möjlighet till övergångsperioder 
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och/eller frekvensdelningsarrangemang i 
en medlemsstat när detta är berättigat 
med beaktande av den särskilda 
situationen i medlemsstaten, på grundval 
av en motiverad ansökan av den berörda 
medlemsstaten och förutsatt att ett sådant 
undantag inte otillbörligt försenar 
genomförandet eller förorsakar 
omotiverade skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
konkurrensläge eller regelverk.”

Or. en

Motivering

Här håller man fast vid samma metod för att garantera harmoniserade spektrumvillkor som 
den metod som inrättades genom radiospektrumbeslutet.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 

”a) tillträde: faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster. 
Bland annat omfattas följande: tillträde till 
nätelement samt tillhörande faciliteter, 
vilket kan inbegripa fast eller icke-fast 
anslutning av utrustning (detta inbegriper i 
synnerhet tillträde till accessnätet och till 
faciliteter och tjänster som är nödvändiga 
för att tillhandahålla tjänster över 
accessnätet), tillträde till fysisk 
infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
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nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

Or. en

Motivering

I och med denna strykning omfattas inte längre själva innehållet av bestämmelsen .
Kommissionens förslag skulle sannolikt komma att medföra mycket fler rättstvister (direktivet 
om audiovisuella medietjänster och direktivet om e-handel täcker redan frågor om innehåll).  

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 5.1 ska första stycket ersättas 
med följande:
”1. Nationella regleringsmyndigheter 
ska i enlighet med de mål som anges i 
artikel 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektiv) främja och i 
förekommande fall säkerställa 
tillfredsställande tillträde och samtrafik 
samt samverkan mellan tjänster, i 
enlighet med bestämmelserna i det här 
direktivet, och de ska utöva sina 
skyldigheter på ett sätt som främjar 
effektivitet, hållbar konkurrens och 
utveckling av infrastruktur och medför 
största möjliga nytta för 
slutanvändarna.”

Or. en
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Motivering

Nationella regleringsmyndigheter bör i sina mål inkludera främjandet av 
infrastrukturbaserad konkurrens.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6, 7 och 7a i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”

Or. en

Motivering

Härmed inkluderas det alternativa förfarandet till vetorätt för rättsmedel.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I artikel 5 ska följande punkt 2a 
läggas till:
”2a.  När proportionaliteten för de 
åtgärder som ska införas utvärderas ska 
nationella regleringsmyndigheter beakta 
de olikartade villkor i fråga om 
konkurrens och konsumenter som råder i 
olika geografiska områden inom 
medlemsstaterna.”
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Or. en

Motivering

Geografisk segmentering kan användas inte bara för att lätta på eller avlägsna bestämmelser, 
utan också för att utvärdera om de olika åtgärder som nationella regleringsmyndigheter valt 
är i balans. De olika konsumentvillkoren måste också beaktas när man bedömer om 
subnationella marknader kunde definieras.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 6 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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aa) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. Om en operatör efter en 
marknadsanalys som utförts i enlighet 
med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektiv) anges ha ett betydande 
inflytande på en viss marknad, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna, allt 
efter omständigheterna, införa de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9–13 
i det här direktivet, i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel -7a i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektiv).”

Or. en

Motivering

Härmed inkluderas det alternativa förfarandet till vetorätt för rättsmedel.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen kan anta nödvändiga 
ändringar av bilaga II för att anpassa den 
till den tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen. Åtgärderna, 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 14.3. 
Kommissionen kan, i särskilt brådskande 
skäl, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 14.4. När 
kommissionen genomför bestämmelserna i 
denna punkt kan den biträdas av 
Europeiska myndigheten.”

5. Kommissionen kan anta nödvändiga 
ändringar av bilaga II för att anpassa den 
till den tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen. Åtgärderna, 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 14.3. När 
kommissionen genomför bestämmelserna i 
denna punkt kan den biträdas av BERT.”

Or. en
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Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 2a ska ersättas med följande:
”a) Den tekniska och ekonomiska 
bärkraften för användning och 
installation av konkurrerande faciliteter 
med tanke på marknadsutvecklingen
och fördelarna för konsumenterna och
med beaktande av arten och typen av 
samtrafik och tillträde, inbegripet 
bärkraften för andra tillträdesalternativ i 
tidigare led.”

Or. en

Motivering

Även om infrastrukturbaserad konkurrens är ett av huvudmålen för denna bestämmelse måste 
den också utvärderas utgående från fördelarna för konsumenterna. Konkurrens bör främjas 
så långt ner i värdekedjan som möjligt.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 –- led 8 – led bb (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Punkt 2c ska ersättas med följande:
”c) Nyinvesteringen för ägaren till 
faciliteten, med tanke på den tekniska 
och ekonomiska bärkraften för att 
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gemensamt dela på kostnaderna för 
denna investering med andra operatörer 
som vill ha tillträde, och de risker som 
investeringen medför, inbegripet 
tillräckligt gemensamt utnyttjande bland 
de operatörer som drar nytta av tillträdet 
till dessa nya faciliteter.”

Or. en

Motivering

Här omnämns explicit behovet att utvärdera möjligheten att operatörerna gemensamt delar 
på investeringarna för att utveckla ny infrastruktur och, när detta inte är möjligt, att låta dem 
som använder infrastrukturen dela på riskerna för investeringen.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led bc (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) punkt 2d ska ersättas med följande:
”d) Behovet av att värna konkurrensen, 
i synnerhet infrastrukturbaserad 
konkurrens, på lång sikt.”

Or. en

Motivering

Infrastrukturbaserad konkurrens är ett effektivt sätt att på lång sikt värna konkurrensen.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Artikel 13.1 ska ersättas med följande:
‘1. En nationell regleringsmyndighet får 
i enlighet med artikel 8 införa 
skyldigheter som rör kostnadstäckning 
och priskontroller, inbegripet skyldighet 
att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning och 
kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar 
att en brist på effektiv konkurrens 
innebär att den berörda operatören kan 
ta ut överpriser eller använda prispress 
på ett sätt som missgynnar 
slutanvändarna. De nationella 
regleringsmyndigheterna skall ta hänsyn 
till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen med beaktande av 
de därmed förknippade riskerna och den 
adekvata fördelning av dessa risker 
mellan alla de parter som drar nytta av 
tillträde eller samtrafik.

Or. en

Motivering

Här omnämns explicit behovet att utvärdera möjligheten att operatörerna gemensamt delar 
på investeringarna för att utveckla ny infrastruktur och, när detta inte är möjligt, att låta dem 
som använder infrastrukturen dela på riskerna för investeringen.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10 – led b
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det hänvisas till denna punkt ska utgår
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artikel 5 a.1, 5 a.2, 5 a.4 och 5 a.6 samt 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.”

Or. en

Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för antagandet av de åtgärder som föreslås i 
tillträdesdirektivet.

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Även om allmänna tillstånd kan vara ett lönsamt alternativ på sikt i och med att tekniken 
utvecklas, bör beviljandet av individuella licenser fortsättningsvis vara det normala 
förfarandet för tilldelning av spektrum.    

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppfylla andra mål av allmänt intresse. b) uppfylla andra mål av allmänt intresse, 
vilka definieras i nationell lagstiftning 
och är förenliga med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klarlägga hur dessa mål av allmänt intresse definieras.

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) garantera ett effektivt utnyttjande av 
spektrumet, eller”

Or. en

Motivering

Att optimera utnyttjandet av denna knappa resurs bör vara en allmän princip för 
spektrumtilldelning.   

Ändringsförslag 75

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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ab) följa en restriktion i enlighet med 
artikel 6a.

Or. en

Motivering

Spektrumtilldelningen bör följa de restriktioner som införts genom de 
harmoniseringsåtgärder som antagits inom ramen för artikel 6a.

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier och förfaranden som 
medlemsstaterna antagit för att ge 
leverantörer innehållstjänster för radio-
eller tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett öppet, objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Undantagsvis kan det accepteras att
förfarandena inte är öppna i sådana 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 
och under alla omständigheter i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.
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Or. en

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
radiofrekvenserna används effektivt i 
enlighet med artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).  
Medlemsstaterna ska även säkerställa att 
konkurrensen inte snedvrids som resultat 
av någon överlåtelse eller ansamling av 
nyttjanderätter för radiofrekvenser. I 
sådana fall får de vidta lämpliga åtgärder 
som t.ex. att minska, återkalla eller tvinga 
fram en försäljning av en nyttjanderätt för 
radiofrekvenser.”

Or. en

Motivering

Alla nationella tillsynsmyndigheter är inte behöriga på spektrumområdet. Artikel 8 bör 
nämnas, eftersom man i denna artikel fastställer de politiska målen för ramverket.

Ändringsförslag 78

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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radiofrekvenser eller nummer,

Or. en

Motivering

Beviljandet av allmänna tillstånd är ett långsiktigt mål.  I detta skede bör inga 
harmoniseringsåtgärder övervägas.

Ändringsförslag 79

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Beviljandet av allmänna tillstånd är ett långsiktigt mål.  I detta skede bör inga 
harmoniseringsåtgärder övervägas.

Ändringsförslag 80

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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artikel 6 b.

Or. en

Motivering

Urvalsförfaranden för beviljandet av rättigheter inom hela gemenskapen bör vara föremål för 
specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 81

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som anges i punkterna a-d 
och punkt f som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 14a.3. Kommissionen kan i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.

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 14a.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 82

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

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

Or. en

Motivering

Urvalsförfaranden inom hela gemenskapen för beviljandet av rättigheter bör vara föremål för 
specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 7
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Artikel 8 ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Syftet med och formuleringen av denna artikel är tillfredsställande.

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

myndigheten bekräfta de provisoriska 
åtgärderna, som ska gälla i maximalt tre 
månader.”

Or. en

Motivering

Tillfälliga åtgärder som vidtas i anslutning till dylika problem måste skydda alla 
radiospektrumanvändare.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 11
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 14 a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 a.1, 5 a.2, 5 a.4 och 5 a.6 samt 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.”

utgår

Or. en

Motivering

Den typ av kommittéförfarandeåtgärder som antagits i enlighet med auktorisationsdirektivet 
motiverar inte tillämpningen av det skyndsamma förfarandet.  
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MOTIVERING

1. SPEKTRUMREFORM

Spektrum är i likhet med andra naturresurser (sol, vatten, luft) en kollektiv nyttighet.
Marknadsmekanismer är visserligen effektiva verktyg för att optimera det (privata och 
offentliga) ekonomiska värdet men kan inte ensamma tjäna allmänhetens intresse och 
tillhandahålla kollektiva nyttigheter som krävs för skapandet av ett informationssamhälle för 
alla. Det är därför nödvändigt att kombinera politiska åtgärder och marknadskrafter.

1.1 Att möjliggöra flexibilitet (tjänste- och teknikneutralitet, handel etc.) och nå 
samordningsmål

Bättre samordning och större flexibilitet är nödvändigt för ett effektivt utnyttjande av denna 
knappa resurs. En lämplig balans bör dock upprättas mellan flexibiliteten och den grad av 
samordning som också krävs för att öka mervärdet av spektrum på den inre marknaden 
(genom att fastställa specifika spektrumband för vissa tjänster och tekniker, t.ex. GSM, 
UMTS, MCA och MSS).

Utvecklingen av en absolut ”samordningsagenda” (med full styrning och kontroll) är inte 
förenlig med en ”idealistisk” neutralitetsordning (där marknadskrafterna helt får råda). En 
blandad ordning för spektrumhantering, grundad på balanserade kombinationer av alternativ 
(samordningsmål kontra tjänsteneutralitet, standardisering kontra teknikneutralitet, metoder 
för spektrumtilldelning) är därför att föredra.

En successiv i stället för en omvälvande spektrumreform framstår därför som realistisk och 
önskvärd:

 Störningsfrihet och förenlighet med ITU:s radioföreskrifter bör vara en förutsättning för 
de reformer som införs.

 Tjänste- och teknikneutralitetens omfattning och art bör vara förenlig med ITU:s 
definitioner.

 Teknikneutralitet bör eftersträvas med tydliga regler om krav på driftskompatibilitet och 
om villkoren för införande av standarder.

 Med tjänsteneutralitet menas att endast elektroniska kommunikationstjänster inom deras 
respektive nationella frekvenslokaliseringsplaner och ITU:s föreskrifter omfattas.

 Handel med spektrum bör vara frivillig och förenlig med det aktuella bandets 
huvudsakliga användning.

 Allmänna tillstånd bör finnas kvar som en lätthanterlig metod och skulle kunna 
utvecklas om det finns en efterfrågan, även om de flesta tillstånd i själva verket är 
enskilda användarrättigheter.

 Medlemsstaterna bör kunna garantera spektrumeffektivitet och i det syftet reducera, dra 
in eller sälja radiofrekvenser som används ineffektivt.
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 Mer spektrum bör utvecklas till tillståndsbefriat spektrum på störningsfri basis.

1.2 Förstärkt samordningsroll för kommissionen

Spektrum känner inga gränser. En effektiv spektrumanvändning i medlemsstaterna kräver 
starkare samordning på EU-nivå, särskilt när det gäller utveckling av alleuropeiska tjänster 
och förhandling av internationella avtal.

Spektrumhantering förblir en nationell behörighet, men det krävs en EU-strategi för att se till 
att EU:s intressen effektivt kan värnas på global nivå. På samma sätt som för handelspolitiken 
bör EU ges befogenhet att föra internationella förhandlingar med utgångspunkt i tydliga 
mandat från EU:s medlagstiftare.

1.3 Den digitala klyftan

Frågan om den digitala klyftan kräver en omedelbar politisk lösning. Vi kan inte vänta tills 
reformdirektiven träder i kraft. Den främsta vägledande principen för fördelning av det 
spektrum som frigörs genom övergången bör vara socialt, kulturellt och ekonomiskt värde 
(bättre allmännyttiga tjänster, trådlöst bredband till områden med dålig täckning, tillväxt och 
sysselsättning osv.) och inte bara ökade offentliga intäkter. En samordnad EU-strategi är 
nödvändig för att

 se till att medlemsstaterna gör en kostnads- och intäktsanalys för att avgöra hur 
spektrum ska fördelas,

 utveckla en gemensam metod för kostnads- och intäktsanalysen,

 fastställa vilka band som skulle kunna samordnas för att kunna erbjuda tydligt 
definierade alleuropeiska eller driftskompatibla tjänster på EU-nivå eller för att främja 
effektiv användning och social nytta,

 om det är lämpligt föreslå bindande lagstiftning för samordning av dessa tjänster.

2. ETT EFFEKTIVARE OCH MER KONSEKVENT GENOMFÖRANDE

Ett konsekvent genomförande av regelverket för telekommunikation är avgörande för att få 
till stånd en välfungerande inre marknad för elektronisk kommunikation och en 
konkurrenskraftig ekonomi grundad på informationssamhället till förmån för konsumenter 
och företag.

Den rådande maktbalansen mellan kommissionen (”väktare” av marknadernas utformning och 
fastställandet av betydelsefulla marknadsaktörer) och de nationella tillsynsmyndigheterna 
(som ansvarar för genomförandet på lokal nivå) har fungerat ganska bra. Det finns dock 
utrymme för att förbättra konsekvensen både i nationella beslut som påverkar den inre 
marknaden och vid tillämpningen av rättsmedel.

2.1 Nationella tillsynsmyndigheter

För en konsekvent tillämpning krävs först och främst oberoende nationella 
tillsynsmyndigheter med tillräckliga resurser. Föredraganden välkomnar de bestämmelser om 
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oberoende som kommissionen föreslagit och betonar att de inte bör äventyras i de 
interinstitutionella förhandlingarna.

Ett effektivt regelverk kräver också att det finns specialiserade överklagandeinstanser och 
effektiva förfaranden för överklagande (dvs. rimliga tidsfrister för beslut), för att förhindra att 
överklagandeförfarandena missbrukas. Överklagandeinstanserna bör också ha rätt att rådfråga 
organet för europeiska tillsynsmyndigheter för telekommunikation om ärendet får 
konsekvenser för den inre marknaden.

2.2 Konsekvent genomförande genom effektiv samreglering

Det lämpligaste sättet att säkra konsekvens och effektivitet i ett system med delade 
befogenheter är genom samreglering. Endast med en sådan samarbetsbaserad metod mellan 
kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna kan resultat nås utan förändringar av 
den känsliga institutionella maktbalansen eller underminering av förordningens 
subsidiaritetsaspekter. Kommissionen bör agera som medlare och medhjälpare snarare än som 
domare och utdömare av påföljder.

Denna nya samregleringsroll bör inte underminera utan komplettera kommissionens 
initiativrätt när det gäller att leda samregleringsarbetet och föreslå medlagstiftarna bindande 
lagstiftning för att åtgärda konsekvensproblemen.

2.2.1 Rättsmedel

Ett tvistlösningsförfarande snarare än en vetomekanism bör införas för att aktivt engagera alla 
berörda parter, kommissionen, de enskilda nationella regleringsmyndigheterna, organet för 
europeiska tillsynsmyndigheter för telekommunikation (BERT) och intressenterna i sökandet 
efter konstruktiva lösningar när det gäller införande av rättsmedel.

Föredraganden beskriver i ändringsförslag 17 ett alternativt förfarande för en konsekvent 
tillämpning av rättsmedel. Förfarandet grundas på principen att det är endast om 
kommissionen och organet för europeiska tillsynsmyndigheter för telekommunikation (som 
fattar beslut med enkel majoritet) är eniga om att det föreslagna rättsmedlet är olämpligt som 
kommissionen kan anta ett motiverat beslut där den berörda nationella tillsynsmyndigheten 
uppmanas att ändra den föreslagna åtgärden. För funktionell delning gäller, på grund av dess 
långtgående karaktär, ett särskilt förfarande, enligt vilket kommissionen och organet för 
europeiska tillsynsmyndigheter för telekommunikation måste vara överens om att det är det 
enda effektiva rättsmedlet för att den berörda nationella tillsynsmyndigheten ska kunna införa 
det.

3. ÖVERGÅNG TILL FULL KONKURRENS

Reglering på förhand har visserligen övergående karaktär, men en successiv metod bör 
tillämpas som går ut på att regleringen avskaffas om och när konkurrens verkligen råder på 
marknaderna. I detta avseende skulle införande av en ändringsklausul (enligt vilken 
kommissionen kontinuerligt ska övervaka graden av konkurrens på reglerade marknader och 
göra regelbundna översyner) kunna vara en lämplig metod.



PR\720897SV.doc 65/65 PE398.542v02-00

SV

Dessutom bör man göra en noggrann bedömning av konkurrenseffekterna av ny 
tillträdesteknik (fibernät), vilka kan kräva användning av särskilda metodologiska och 
regleringsmässiga verktyg för att säkra konkurrensen på dessa nya marknader, samtidigt som 
man ger lämpliga incitament för att använda dessa nya nät. Kommissionen uppmanas därför 
att ta vederbörlig hänsyn till den politiska debatten om regleringen av dessa nya accessnät och 
att till fullo beakta den när eventuella rekommendationer i frågan utfärdas.

3.1 Regionala marknader

För att kunna avreglera där regleringar inte längre behövs måste man se mer nyanserat på 
marknadsanalyser, även av regionala marknader. Regleringskrav skulle kunna hävas i 
geografiska områden där konkurrensen anses ha kommit igång ordentligt och, omvänt, 
återinföras eller förstärkas på icke-konkurrensutsatta delar av marknader som på nationell 
nivå betraktas om konkurrensutsatta. Detta skulle kunna minska risken för att dominerande 
operatörer korssubventionerar mellan icke-konkurrensutsatta och konkurrensutsatta regioner.
De nationella tillsynsmyndigheterna bör ta hänsyn till denna möjlighet i sin marknadsanalys.

4. NÄSTA GENERATIONS NÄT

Behandlingen av nästa generations tillträde är, tillsammans med spektrum, de två viktigaste 
strategiska frågorna för telekommunikationssektorn i dag. Om de beaktas i direktivet får vi en 
fullständig överblick över sektorn, vilket främjar sammanhängande investeringar.

Fibernät ger mycket högre kapacitet än annan överföringsteknik på 
telekommunikationsområdet. Den nya tekniska verkligheten kräver översyn och anpassning 
av de gällande bestämmelserna om elektronisk telekommunikation med den tredubbla 
målsättningen att främja investeringar (av etablerade såväl som nya företag), säkra konkurrens 
och valfrihet för konsumenterna och i möjligaste mån främja en snabb utveckling på hela 
territoriet (och inte bara i glest befolkade områden).

Det står visserligen klart att fullständig konkurrens i fråga om infrastruktur (parallella 
fiberaccessnät med hög kapacitet) är önskvärt och bör eftersträvas som ett huvudmål, men en 
sådan lösning skulle antagligen varken vara möjlig eller ekonomisk i alla länder eller alla 
geografiska områden i de olika länderna, som den nuvarande graden av utnyttjande av 
konkurrerande nät redan visar. Där det inte är möjligt krävs en lösning med öppet nättillträde 
som gynnar gemensamma investeringar och vid behov innefattar bestämmelser om 
icke-diskriminerande tillträde. Om delning inte är möjligt bör bestämmelserna säkra att 
investeringsrisken på lämpligt sätt bärs av alla operatörer med tillträde till nätet.

Sammanfattningsvis bör tillsynsmyndigheterna ha tillgång till en effektiv verktygslåda för att 
främja konkurrens, investeringar och konsumentnytta. Här skulle, beroende på graden av 
konkurrens på ett område, kunna ingå bestämmelser om obligatorisk delning av ledningar i 
byggnader, tillträde till passiv infrastruktur (t.ex. ledningar, master och ledningsrätter samt 
ledningsdragning inomhus) och stamnät, främjande av gemensamma investeringar och 
användning av efterfrågeaggregering eller utvidgning av tillträdeskraven till att även gälla 
dessa nät.
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