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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 rådets direktiv 
87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet 
av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation 
inom gemenskapen
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0762),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0452/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(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 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om 
ett regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslut) innebär att 
kommissionen kan anta tekniska 
genomförandebestämmelser för att 
säkerställa harmoniserade villkor för 
tillgång till och effektiv användning av 

utgår
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radiospektrumbandet.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till beslut 676/2002/EG om radiospektrum utgår, eftersom dess tillämpning 
skulle leda till senare ändringar av detta direktiv utan att Europaparlamentet skulle få 
möjlighet att utöva verklig kontroll.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv– ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med kommissionens begäran 
tog Europeiska post- och 
telesammanslutningen (nedan kallat CEPT) 
fram tekniska rapporter som visade att 
UMTS kunde samexistera med GSM på 
900 MHz-bandet, inklusive de så kallade 
utökningsbanden (880–890 MHz och 925–
935 MHz). 880–915 MHz- och 925–960 
MHz-banden bör därför öppnas för UMTS, 
ett system som kan samexistera med GSM,
så väl som andra system så snart det kan 
visas att de kan samexistera med GSM i 
enlighet med förfarandet i 
radiospektrumbeslutet för antagande av 
harmoniserad tillgång till och effektiv 
användning av radiospektrum.

(8) I enlighet med kommissionens begäran 
tog Europeiska post- och 
telesammanslutningen (nedan kallat CEPT) 
fram tekniska rapporter som visade att 
UMTS kunde samexistera med GSM på 
900 MHz-bandet, inklusive de så kallade 
utökningsbanden (880–890 MHz och 925–
935 MHz). 880–915 MHz- och 925–960 
MHz-banden bör därför öppnas för UMTS, 
ett system som kan samexistera med GSM.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till beslutet om radiospektrum utgår i överensstämmelse med föregående 
ändringsförslag.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv– ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Flexibiliteten i spektrumhantering 
och tillträde till spektrum bör öka för att 
bidra till att målen för den inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation uppfylls. Därför bör 
900 MHz-bandet öppnas för andra system 
för tillhandahållande av andra 
alleuropeiska tjänster så snart som det 
kan visas att de kan samexistera med 
GSM-system.

Or. en

Motivering

Beslutet om att öppna 900 MHz-bandet för andra tekniker och tjänster som är förenliga med 
den nuvarande användningen kommer att bidra till att dessa frekvenser hanteras mer effektivt 
och flexibelt, och leda till fler och bättre kommunikationstjänster för medborgarna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv– ändringsakt
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Att tilldela spektrum till en viss teknik 
eller tjänst utgör ett undantag från 
principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet, och minskar friheten att 
välja tjänst eller teknik. Varje förslag om 
att harmonisera tilldelningen av 
900 MHz-bandet till andra markbundna 
system än GSM och UMTS bör omfattas 
av insyn och kontrolleras av 
Europaparlamentet.

Or. en
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Motivering

I regelverket för elektronisk kommunikation fastställs principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet. En avvikelse från dessa principer, t.ex. genom att harmonisera vissa band 
för vissa tjänster eller tekniker, måste göras med full insyn och under parlamentarisk 
kontroll.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv– ändringsakt
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Motivering

Här föreslås att ett kommittéförfarande används i enlighet med beslut 1999/468/EG för 
antagande av harmoniseringsåtgärder som syftar till att låta 900 MHz-bandet användas för 
nya tjänster och tekniker.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv– ändringsakt
Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9d) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta 
genomförandeåtgärder avseende 
harmonisering av band för andra 
markbundna system. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra detta direktiv genom att 
komplettera den med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
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föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Det kommittéförfarande som används för harmoniseringsbeslut bör vara det föreskrivande 
förfarandet med kontroll, eftersom åtgärderna har en allmän räckvidd och kompletterar 
direktivet med nya delar. Det är det enda förfarandet som garanterar en effektiv 
parlamentarisk kontroll av kommissionens beslut i fall då kommissionen har ett stort 
handlingsutrymme.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv– ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv nr 87/372/EEC
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska göra 880–915 
MHz- och 925–960 MHz-banden 
tillgängliga för GSM-system och för 
UMTS-system såväl som för andra 
markbundna systen som kan 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster som kan 
samexistera med GSM-system i enlighet 
med de tekniska genomförandeåtgärder 
som antagits enligt direktiv 676/2002/EG.

”1. Medlemsstaterna ska göra 880–915 
MHz- och 925–960 MHz-banden 
tillgängliga för GSM-system och för 
UMTS-system.

Or. en

Motivering

Åtskillnad görs mellan syftet med detta direktiv (att göra 900 MHz-bandet tillgängligt för 
UMTS-teknik) och det kompletterande syftet i punkt 1a att göra denna rättsakt tillräckligt 
flexibel för att tillåta andra användningar i framtiden.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv– ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv nr 87/372/EEC
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får även göra 
880-915 MHz- och 925-960 MHz-banden 
tillgängliga för andra markbundna system 
som kan tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster som kan 
samexistera med GSM-system.

Or. en

Motivering

Åtskillnad görs mellan syftet med detta direktiv (att göra 900 MHz-bandet tillgängligt för 
UMTS-teknik) och det kompletterande syftet i punkt 1a att göra denna rättsakt tillräckligt 
flexibel för att tillåta andra användningar i framtiden.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv– ändringsakt
Article 1 – point 1
Direktiv nr 87/372/EEC
Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska, för en 
harmonisering av tilldelningen av de band 
som avses i punkt 1 till andra 
markbundna system, ge CEPT i uppdrag 
att fastställa vilka uppgifter som ska 
utföras och tidsplanen för dessa uppgifter. 
Kommissionen ska handla i enlighet med 
förfarandet i artikel 3a.2.
På grundval av de uppgifter som utförts 
enligt första stycket kan kommissionen 
anta åtgärder för harmonisering i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 3a.3.
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Or. en

Motivering

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv– ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv nr 87/372/EEC
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel ska införas:
Artikel 3a

Kommittéförfarande
1. Kommissionen ska biträdas av den 
radiospektrumkommitté som avses i 
artikel 3.1 i beslut 676/2002/EG.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 
1999/468/EG tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Or. en

Motivering

Hänvisning till artiklarna om kommittébeslut vid det rådgivande respektive det föreskrivande 
förfarandet med kontroll. För att förenkla tillämpningen av förfarandena föreslås ingen ny 
kommitté för dessa uppgifter utan de tilldelas den kommitté som inrättats genom 
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radiospektrumbeslutet.
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MOTIVERING

En effektiv radiospektrumpolitik i Europeiska unionen kräver en flexibel och samordnad 
hantering från medlemsstaternas sida och en harmonisering av frekvenser på gemenskapsnivå, 
när detta behövs på grund av stordriftsfördelar och driftskompatibilitet mellan utrustning och 
tjänster. Det är det enda sättet att få bästa samhälleliga och ekonomiska nytta av denna 
allmänna men knappa resurs, i form av lägre driftskostnader och fler affärsmöjligheter för 
företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster, fler och bättre 
kommunikationstjänster för konsumenterna och bättre tillhandahållande av publika tjänster 
för medborgarna.

I det här sammanhanget har detta förslag till rättsakt syftet att bättre utnyttja 900 MHz-bandet 
genom att låta det användas för UMTS-teknik som har högre kapacitet parallellt med den 
mobila kommunikationstekniken GMS. De tekniska studier som gjorts av Europeiska post-
och telesammanslutningen (CEPT) bekräftar att båda teknikerna kan användas i 
900 MHz-bandet utan störningsproblem.

Det råder enighet mellan företagen som tillhandahåller mobila kommunikationstjänster om att 
det är brådskande att tillåta denna nya användning, eftersom de då kommer att kunna minska 
kostnaderna för utbyggnaden av UMTS-infrastruktur och erbjuda sina kunder mer innovativa 
tjänster till bättre priser. Därför har några medlemsstater redan beslutat att låta 900 MHz-
bandet användas för UMTS-teknik, och väntar nu på att gemenskapen ska fatta beslut så att de 
kan genomföra detta med fullständiga rättsliga garantier.

Mot denna bakgrund kan föredraganden bara bekräfta att det är önskvärt att tillåta denna nya 
användning, i syfte att tillhandahålla medborgarna fler och bättre mobila 
kommunikationstjänster till lägre pris, genom att ändra lagstiftningen med full insyn och 
offentligt samråd.

Vidare välkomnar föredraganden att kommissionen ändrat sin ursprungliga ståndpunkt och nu 
föreslår ett lagstiftningsförfarande, efter det att parlamentet förkastat kommissionens 
ursprungliga förslag om att upphäva detta direktiv och reglera användningen av 
900 MHz-bandet genom ett kommissionsbeslut i enlighet med ett kommittéförfarande. På så 
sätt återställs balansen mellan institutionerna och en situation undviks där det som 
parlamentet varit med om att besluta skulle ändras utan dess medverkan.

Kommissionens förslag innehåller även en ändring av direktivet som gör det möjligt att öppna 
900 MHz-bandet för nya användningar i framtiden beroende på den tekniska utvecklingen. 
Denna flexibilitetsklausul är visserligen välkommen, men det är däremot inte det förfarande 
som kommissionen föreslår. Det föreskrivande förfarandet utesluter nämligen en verklig 
parlamentarisk kontroll. Föredraganden kan inte alls förstå varför beslutet om senare 
användningar inte ska stå under parlamentarisk kontroll, när den första förändringen av 
bandets användning genomförs lagstiftningsvägen.

För att rättsakten ska vara mer flexibel och kunna anpassas till den tekniska utvecklingen utan 
att äventyra den erfordrade parlamentariska kontrollen föreslår föredraganden som en 
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kompromiss att det föreskrivande förfarandet med kontroll tillämpas på beslut om nya 
användningar av bandet. Ändringsförslagen är avsedda att motivera det nya förfarandet, som 
ger bättre garantier för parlamentarisk kontroll, i skälen och införa det i artiklarna.
Sammanfattningsvis håller föredraganden med om att det är önskvärt att tillåta en mer flexibel 
användning av bandet till förmån för en mer konkurrenskraftig mobil kommunikationssektor 
som kommer att erbjuda medborgarna fler och bättre tjänster, men samtidigt bör vi 
uppmärksamma att det krävs en parlamentarisk kontroll av eventuella framtida beslut om 
tillkommande användningar av bandet för att garantera full insyn och respekt för balansen 
mellan institutionerna.
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