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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Med hjälp av förslaget till beslut lägger kommissionen för första gången fram ett 
Europaomfattande program för radiospektrumpolitiken för strategisk planering och 
harmonisering av spektrumanvändningen inom Europa (nedan förkortat RSPP).

2. Tyngdpunkten i programmet vilar på en utbyggnad av spektrum för trådlös 
bredbandskommunikation för att det mål som nämns i den digitala agendan, nämligen att 
alla unionsmedborgare senast 2020 ska ha tillgång till bredbandstjänster med en hastighet 
på minst 30 Mbps, ska förverkligas.

3. Spektrum är en offentlig nyttighet och i högsta grad en bristvara. Det är oumbärligt för att 
en mångfald samhälleliga, kulturella, sociala och ekonomiska uppgifter ska kunna utföras. 
Med översynen av telekommunikationerna 2009 ålades kommissionen att vid 
spektrumhanteringen i lika måtto och på lämpligt sätt beakta också dessa aspekter. Detta 
innebär att föreskrifterna i telekommunikationspaketet med nödvändighet kommer att 
bilda grunden för RSPP. Därför måste det ses till att RSPP utan undantag rör sig inom 
denna rättsliga ram och inte gör avkall på de principer som fastställts i den.

4. Framför allt måste det ses till att

a) RSPP lämnar ett tillräckligt mått av utvecklingsmöjligheter för digital markbunden 
radio och hybrid-tv. Spridningen av fritt mottagbara program med standarden dvb-t 
eller dvb-t2 har i Europa utvecklat sig till ett oumbärligt stöd för åsiktsmångfalden i 
medierna. Markbunden överföring är för övrigt det enda spridningssystem för 
sändningsöverföringar som inte är anknutet till någon ägare och som alla användare 
har samma rätt att förfoga över på likvärdiga grunder. Det måste garanteras att 
mobiltelefoni samt radio och tv kan fungera jämsides utan störningar inom de olika 
banden, framför allt på sådana ställen där mottagare med olika standard befinner sig 
geografiskt nära varandra. I dagsläget kvarstår markbunden radio och tv som det enda 
ekonomiskt förnuftiga sättet att överföra digitalradio och digital-tv som är portabel 
och mobil och således har framtiden för sig.

b) Tillbudsstående spektrum kan utnyttjas effektivt. Detta ställer krav på en regelbunden 
utvärdering av spektrumanvändningen. Enligt telekommunikationspaketet är detta en 
uppgift för medlemsstaterna. Samordnande verksamhet bör dock bedrivas på 
europeisk nivå.

c) Störningar och interferensfenomen till följd av omfördelningen av spektrum så långt 
som möjligt undviks. 

d) Åtgärder obligatoriskt vidtas för att kompensera investeringar i tidigare använda 
spektrumområden (till exempel för dvb-t) eller investeringar som framtvingats till 
följd av omfördelningen av spektrum (till exempel för PMSE).

5. Spektrum tillgodoser offentliga intressen av de mest mångskiftande slag i 
medlemsstaterna. I det sammanhanget måste hänsyn tas till en mångfald nationella och 
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regionala särdrag. Det är tveksamt om EU lika bra och effektivt som sina medlemsstater 
kan få till stånd en lämplig avvägning här. Därför (och mot bakgrund av den 
befogenhetsfördelning som gjorts i artikel 9.1 i ramdirektivet) avvisas tanken på en 
överordnad spektrumplanering och spektrumförvaltning på europeisk nivå. Likaså ställer 
vi oss ytterst skeptiskt till att kommissionen skulle få egen behörighet för internationella 
förhandlingar. Att EU skulle samordna och stödja medlemsstaternas insatser anser vi 
däremot välkommet.

6. Dessutom måste förhastade beslut om spektrumfördelning undvikas, och lämpliga 
åtgärder bör vidtas för att de överföringsstandarder som används inom de delar av 
spektrum som är avsedda att omfördelas ska stå på en tillräckligt betryggande 
vetenskaplig grund och garantera högsta möjliga kvalitet på tjänsterna till lägsta möjliga 
distributionskostnader. Det har till exempel redan visat sig att LTE-standarden inte är 
mera effektiv än standarden dvb-t2.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 8a.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)1 kan 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram ett lagförslag om att 
inrätta fleråriga program för 
radiospektrumpolitiken som anger politisk 
inriktning och mål för en strategisk 
planering och harmonisering av 
spektrumanvändning i enlighet med de 
direktiv som gäller elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. 
Inriktningen och målen för politiken ska 
hänvisa till nödvändig tillgänglighet och 
effektiv användning av spektrum för att 
etablera och upprätthålla en fungerande 
inre marknad. Detta beslut påverkar inte 
befintlig EU-lagstiftning, i synnerhet 
direktiv 1999/5/EG och 

(1) Enligt artikel 8a.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)1

ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/140/EG av den 
25 november 20092 kan kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram ett 
lagförslag om att inrätta fleråriga program 
för radiospektrumpolitiken som anger 
politisk inriktning och mål för en strategisk 
planering och harmonisering av 
spektrumanvändning i enlighet med de 
direktiv som gäller elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. 
Inriktningen och målen för politiken ska 
hänvisa till nödvändig tillgänglighet och 
effektiv användning av spektrum för att 
etablera och upprätthålla en fungerande 
inre marknad. Dessutom föreligger det en 
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direktiv 2002/20/EG och 2002/21/EG, 
eller beslut nr 676/2002/EG. Det påverkar 
inte heller åtgärder som vidtagits på 
nationell nivå, i enlighet med EU-
lagstiftning, som ett led i arbetet med att 
uppnå mål av allmänt intresse, framför 
allt i fråga om innehållsreglering och 
audiovisuell politik och medlemsstaternas 
rätt att organisera och använda spektrum 
för ändamål som rör allmän ordning och 
säkerhet samt försvar.

verklig risk för att den allmänna
mottagningen av audiovisuella 
sändningar, antingen de är analoga eller 
inte, kan komma att störas, och inom den 
här politiken och på den marknad den 
hänför sig till måste därför 
konsumenternas rättigheter kraftfullt 
skyddas och allmänheten ordentligt 
upplysas om den förestående 
förändringen.

__________
2 EUT L 337, 18.12.2009, s. 37.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Spektrum är en nyckelresurs inom 
viktiga sektorer och tjänster, inklusive 
mobil kommunikation, trådlös 
bredbandskommunikation och 
satellitkommunikation, TV- och 
radiosändningar, transport, 
radiolokalisering och tillämpningar som 
larm, fjärrkontroller, hörselhjälpmedel, 
mikrofoner och medicinsk utrustning. Det 
ingår i allmänna tjänster för säkerhet, 
inklusive civilskydd och vetenskapliga 
aktiviteter som meteorologi, 
jordobservation, radioastronomi och 
rymdforskning. Reglerande åtgärder för 
spektrum påverkar därmed ekonomi, 
säkerhet, hälsa, det allmänna intresset, 
kultur, vetenskap, samhället, miljö och 
teknik.

(2) Spektrum är en offentlig nyttighet med 
stort samhälleligt, kulturellt, socialt och 
ekonomiskt värde. Det är en nyckelresurs 
inom viktiga sektorer och tjänster, 
inklusive mobil kommunikation, trådlös 
bredbandskommunikation och 
satellitkommunikation, TV- och 
radiosändningar, transport, 
radiolokalisering och tillämpningar som 
larm, fjärrkontroller, hörselhjälpmedel, 
trådlösa mikrofoner och medicinsk 
utrustning. Det ingår i allmänna tjänster för 
säkerhet, inklusive civilskydd, förenklade 
kontakter mellan medborgare och stat 
genom e-förvaltning och vetenskapliga 
aktiviteter som meteorologi, 
jordobservation, radioastronomi och 
rymdforskning. Reglerande åtgärder för 
spektrum påverkar därmed ekonomi, 
säkerhet, hälsa, det allmänna intresset, 
kultur, vetenskap, samhället, miljö och 
teknik.

Ändringsförslag 3
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Förslag till beslut
Skäl 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Strategisk planering och harmonisering 
av spektrumanvändning på unionsnivå bör 
främja den gemensamma marknaden för 
tjänster och utrustning för trådlös 
elektronisk kommunikation samt annan 
politik inom unionen som kräver 
spektrumanvändning, och därmed skapa 
nya möjligheter för innovation, ekonomisk 
återhämtning och social integration inom 
unionen; samtidigt bör denna planering ta 
hänsyn till de viktiga sociala, kulturella och 
ekonomiska värdena hos spektrum. 
Slutsatsen är att unionen därför behöver ett 
politiskt program som omfattar den inre 
marknaden för unionens alla politiska 
områden där spektrum används, till 
exempel elektronisk kommunikation, 
forskning och utveckling, transport och 
energi.

(3) Strategisk planering och harmonisering 
av spektrumanvändning på unionsnivå bör 
främja den gemensamma marknaden för 
tjänster och utrustning för trådlös 
elektronisk kommunikation samt annan 
politik inom unionen som kräver 
spektrumanvändning, och därmed skapa 
nya möjligheter för innovation, ekonomisk 
återhämtning och social integration inom 
unionen; samtidigt bör denna planering ta 
hänsyn till de viktiga sociala, kulturella och 
ekonomiska värdena hos spektrum. 
Slutsatsen är att unionen därför behöver ett 
politiskt program som omfattar den inre 
marknaden för unionens alla politiska 
områden där spektrum används, till 
exempel elektronisk kommunikation, 
forskning och utveckling, transport, kultur
och energi.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det första programmet ska ange 
riktlinjer och mål fram till 2015 för 
medlemsstaterna och unionens 
institutioner, och även ange specifika 
genomförandeinitiativ. Även om
spektrumhantering till stora delar 
fortfarande är en nationell befogenhet bör 
den vara förenlig med befintlig lagstiftning 
inom unionen och tillåta åtgärder för att 
genomföra unionens politik.

(5) Det första programmet ska ange 
riktlinjer och mål fram till 2015 för 
medlemsstaterna och unionens 
institutioner, och även ange specifika 
genomförandeinitiativ. Spektrumhantering 
är en nationell befogenhet och måste vara 
förenlig med befintlig EU-lagstiftning och 
tillåta åtgärder för att genomföra unionens
radiospektrumpolitik. Enligt artikel 8a.1 i 
ramdirektivet ska medlemsstaterna 
samarbeta med varandra och 
kommissionen när det gäller strategisk 
planering, samordning och 
harmonisering av användningen av 
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radiofrekvenser.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Programmet ska även beakta 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslut)1 och det tekniska 
kunnandet hos Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT) så att
unionspolitik som berör spektrum och som 
parlamentet och rådet har enats om kan 
genomföras med tekniska 
genomförandeåtgärder och sådana 
åtgärder kan påbörjas när som helst för 
att genomföra befintlig unionspolitik.

(6) Programmet bör även beakta 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om 
ett regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslut)1 och det tekniska 
kunnandet hos Europeiska post- och 
telesammanslutningen (CEPT). 
Unionspolitik som berör spektrum och som 
parlamentet och rådet har enats om kan
genomföras med tekniska 
genomförandebestämmelser. Dessa måste 
grunda sig på de politiska riktlinjer och 
mål för EU:s spektrumpolitik vilka
fastställts i artikel 8 a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Handel med spektrumrätter kombinerat 
med flexibla villkor för användning bör 
påverka den ekonomiska tillväxten positivt. 
Därför bör handel med band där flexibel 
användning redan är tillåten enligt 
lagstiftning i unionen omedelbart tillåtas i 
enlighet med ramdirektivet. Gemensamma 
principer för format och innehåll för 
sådana försäljningsbara rätter och 
gemensamma åtgärder för att förhindra 
ackumulering av spektrum som kan skapa 
dominerande marknadsaktörer eller 
otillbörliga förhållanden med 
spektrumrätter som inte används skulle 

(8) Handel med spektrumrätter kombinerat 
med flexibla villkor för användning bör 
påverka den ekonomiska tillväxten positivt. 
Gemensamma principer för format och 
innehåll för sådana försäljningsbara rätter 
och gemensamma åtgärder för att förhindra 
ackumulering av spektrum som kan skapa 
dominerande marknadsaktörer eller 
otillbörliga förhållanden med 
spektrumrätter som inte används skulle 
underlätta en samordnad introduktion av 
dessa åtgärder i medlemsstaterna och 
underlätta förvärv av sådana rätter i hela 
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underlätta en samordnad introduktion av 
dessa åtgärder i medlemsstaterna och 
underlätta förvärv av sådana rätter i hela 
unionen.

unionen.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I den digitala agendan för Europa 
understryks att trådlöst bredband är en 
viktig resurs för att öka konkurrensen, 
konsumenternas valmöjligheter och 
åtkomsten i landsbygds- och andra 
områden där det är svårt eller ekonomiskt 
olönsamt att bygga ut trådbaserat 
bredband. Spektrumhanteringen kan även 
påverka konkurrensen genom att roller och 
marknadspositioner ändras för aktörer om 
befintliga användare får otillbörliga 
konkurrensfördelar. Begränsad tillgång på 
spektrum, i synnerhet när tillgången på 
lämpligt spektrum minskar, kan skapa 
hinder för nya tjänster eller tillämpningar 
och inverka negativt på innovation och 
konkurrens. Förvärv av nya nyttjanderätter, 
inklusive handel eller andra transaktioner 
mellan användare, samt införandet av nya 
flexibla kriterier för spektrumanvändning 
kan påverka den nuvarande 
konkurrenssituationen. Medlemsstaterna 
bör därför, på förhand eller i efterhand, 
vidta lämpliga reglerande åtgärder (t.ex. 
åtgärder för att ändra befintliga rätter, 
förhindra vissa former av förvärv av 
spektrumrätter, införa villkor för hamstring 
av spektrum och effektiv användning, som 
t.ex. de villkor som det hänvisas till i 
artikel 9.7 i ramdirektivet, för att begränsa 
tillgänglig mängd spektrum för varje 
operatör eller för att undvika en överdriven 
ackumulering av spektrum) för att 
förhindra en snedvridning av konkurrensen 
i enlighet med de principer som ligger till 

(9) I den digitala agendan för Europa 
understryks att trådlöst bredband är en 
viktig resurs för att öka konkurrensen, 
konsumenternas valmöjligheter och 
åtkomsten i landsbygds- och andra 
områden där det är svårt eller ekonomiskt 
olönsamt att bygga ut trådbaserat 
bredband. Spektrumhanteringen kan även 
påverka konkurrensen genom att roller och 
marknadspositioner ändras för aktörer om 
befintliga användare får otillbörliga 
konkurrensfördelar. Begränsad tillgång på
spektrum, i synnerhet när tillgången på 
lämpligt spektrum minskar, kan skapa 
hinder för nya tjänster eller tillämpningar 
och inverka negativt på innovation och 
konkurrens. Förvärv av nya nyttjanderätter, 
inklusive handel eller andra transaktioner 
mellan användare, samt införandet av nya 
flexibla kriterier för spektrumanvändning 
kan påverka den nuvarande 
konkurrenssituationen. Medlemsstaterna 
bör därför, på förhand eller i efterhand, 
vidta lämpliga reglerande åtgärder (t.ex. 
åtgärder för att ändra befintliga rätter, 
förhindra vissa former av förvärv av 
spektrumrätter, införa villkor för hamstring 
av spektrum och effektiv användning, som 
t.ex. de villkor som det hänvisas till i 
artikel 9.7 i ramdirektivet, för att begränsa 
tillgänglig mängd spektrum för varje
operatör eller för att undvika en överdriven 
ackumulering av spektrum) för att 
förhindra en snedvridning av konkurrensen 
i enlighet med de principer som ligger till 
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grund för artikel 5.6 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) och artikel 1.2 i 
direktiv 87/372/EEG (GSM-direktivet).

grund för artikel 5.6 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) i dess lydelse 
enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/140/EG av den 
25 november 2009 och artikel 1.2 i direktiv 
87/372/EEG (GSM-direktivet) i dess 
lydelse enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/114/EG av den 
16 september 2009.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En optimerad och effektiv 
spektrumanvändning kräver att 
utvecklingen kontinuerligt övervakas och 
att det finns uppdaterad och transparent 
information om spektrumanvändningen i 
unionen. Trots att kommissionens 
beslut 2007/344/EG om harmoniserad 
tillgång till information om 
spektrumanvändningen inom 
gemenskapen1 kräver att medlemsstaterna 
ska publicera information om 
nyttjanderätter, krävs en detaljerad 
förteckning om befintlig 
spektrumanvändning tillsammans med 
effektiva metoder för granskning och 
utvärdering i unionen för att öka 
effektiviteten av användningen av 
spektrum och radioutrustning, i synnerhet 
mellan 300 MHz och 3 GHz. Detta skulle 
även bidra till att identifiera ineffektiva 
tekniker och ineffektiv användning inom 
både de kommersiella och offentliga 
sektorerna, liksom tilldelningar som inte 
används och möjligheter till delad 
användning, och till att utvärdera framtida 
behov för konsumenter och företag.

(10) En optimerad och effektiv 
spektrumanvändning kräver att 
utvecklingen kontinuerligt övervakas och 
att det finns uppdaterad och transparent 
information om spektrumanvändningen i 
unionen. Trots att kommissionens 
beslut 2007/344/EG om harmoniserad 
tillgång till information om 
spektrumanvändningen inom 
gemenskapen1 kräver att medlemsstaterna 
ska publicera information om 
nyttjanderätter, krävs en detaljerad 
förteckning om befintlig 
spektrumanvändning tillsammans med 
effektiva metoder för granskning och 
utvärdering i unionen för att öka 
effektiviteten av användningen av 
spektrum och radioutrustning, i synnerhet 
mellan 300 MHz och 3 GHz. Detta skulle 
även bidra till att identifiera ineffektiva 
tekniker och ineffektiv användning inom 
både de privata och offentliga sektorerna, 
liksom tilldelningar som inte används och 
möjligheter till delad användning, och till 
att utvärdera framtida behov för 
konsumenter och företag.
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Motivering

Här behövs ett klarläggande. Spektrum används också både av den privata och den icke-
kommersiella sektorn.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Harmoniserade standarder enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om 
radioutrustning och teleterminalutrustning 
och om ömsesidigt erkännande av 
utrustningens överensstämmelse1 är viktiga 
för att uppnå en effektiv 
spektrumanvändning och bör beakta 
rättsligt definierade delningsvillkor. 
Europeiska standarder för elektrisk och 
elektronisk utrustning och nätverk som inte 
använder radiofrekvenser får inte störa 
spektrumanvändningen. Den sammanlagda 
effekten av en ökad mängd och täthet av 
trådlösa enheter och tillämpningar 
kombinerat med de breda 
användningsområdena för spektrum är en 
utmaning för den nuvarande 
störningshanteringen. Denna bör 
undersökas och utvärderas tillsammans 
med statistik för mottagare och mer 
avancerade tekniker för att undvika 
störningar.

(11) Harmoniserade standarder enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om 
radioutrustning och teleterminalutrustning 
och om ömsesidigt erkännande av 
utrustningens överensstämmelse1 samt 
framtida harmoniseringar av elektroniska 
nätverk och trådlösa enheter är viktiga för 
att uppnå en effektiv spektrumanvändning 
och bör garantera att det går att använda 
nuvarande och nya tillämpningar 
jämsides med varandra. Europeiska 
standarder för elektrisk och elektronisk 
utrustning och nätverk som inte använder 
radiofrekvenser får inte störa 
spektrumanvändningen. Den sammanlagda 
effekten av en ökad mängd och täthet av 
trådlösa enheter och tillämpningar 
kombinerat med de breda 
användningsområdena för spektrum är en 
utmaning för den nuvarande 
störningshanteringen. Denna bör 
undersökas och utvärderas tillsammans 
med egenskaper för mottagare – såsom 
säkrare mottagare och lämpliga 
intensitetsnivåer hos apparater som avger 
strålning – och mer avancerade tekniker 
för att undvika störningar.
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I olika medlemsstater tas de nya 
bredbandsmobilnäten LTE (Long Term 
Evolution) i bruk. Dessa system fungerar 
på frekvensbandet 790–862 MHz. På 
samma frekvensband fungerar för 
närvarande vissa radiomikrofoner och 
detta kan förorsaka störningar. Detta 
gäller ibland också apparater som 
används i skolor, teatrar och möteslokaler 
eller av andra kommersiella, offentliga 
eller privata användare. Det är mycket 
dyrt att byta ut tekniken i dessa system, 
vilket emellertid måste göras, och här 
måste ansvarsfrågan ofrånkomligen 
klarläggas.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bandet 800 MHz är optimalt för att 
täcka stora områden med trådlösa 
bredbandstjänster. Utifrån harmoniseringen 
av tekniska villkor enligt 
beslut 2010/267/EU och kommissionens 
rekommendation av den 28 oktober 2009 
med uppmaning att analoga sändningar ska 
stängas av före den 1 januari 2012 och med 
tanke på den snabba utvecklingen av 
nationell lagstiftning bör detta band kunna 
vara tillgängligt för elektronisk 
kommunikation inom unionen senast 2013. 
I ett längre perspektiv och beroende på 
erfarenheter och bristen på spektrum 
inom andra lämpliga band kan spektrum 
under 790 MHz vara ytterligare en 
möjlighet. Med tanke på möjligheten att 

(13) Bandet 800 MHz kan användas för att 
täcka stora områden bland annat med 
trådlösa bredbandstjänster. Utifrån 
harmoniseringen av tekniska villkor enligt 
beslut 2010/267/EU och kommissionens 
rekommendation av den 28 oktober 2009 
med uppmaning att analoga sändningar ska 
stängas av före den 1 januari 2012 och med 
tanke på den snabba utvecklingen av 
nationell lagstiftning bör detta band kunna 
vara tillgängligt för elektronisk 
kommunikation inom unionen senast 2015. 
Med tanke på möjligheten att sända över 
stora områden på bandet 800 MHz 
kommer skyldigheter om geografisk 
täckning att anknytas till rätterna.
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sända över stora områden på bandet 
800 MHz bör skyldigheter om geografisk 
täckning vara knutna till rätterna.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ytterligare spektrum kan behövas 
inom andra sektorer som t.ex. transport (för 
säkerhets-, informations- och 
förvaltningssystem), forskning och 
utveckling, skydd av allmänheten och 
katastrofhjälp, e-hälsa och e-integration. 
Starkare synergier mellan spektrumpolitik 
och forskning och utveckling och studier 
av radiokompatibilitet mellan olika 
spektrum bör vara positivt för nyskapandet. 
Kommissionens gemensamma 
forskningscentrum bör bidra till den 
tekniska utvecklingen av 
spektrumregleringen, särskilt genom att 
erbjuda testanläggningar för att verifiera 
störningsmodeller som är relevanta för 
lagstiftningen inom unionen. Resultat från 
forskning inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet kräver vidare att 
spektrumbehov för projekt med stor 
ekonomisk potential eller 
investeringspotential ska undersökas, och 
då speciellt för små och medelstora företag, 
till exempel kognitiv radio eller e-hälsa.
Lämpliga skydd mot skadlig strålning ska
vidare säkerställas för hållbar forskning 
och utveckling och vetenskapliga 
aktiviteter.

(15) Ytterligare spektrum kan behövas 
inom andra sektorer som t.ex. transport (för 
säkerhets-, informations- och 
förvaltningssystem), forskning och 
utveckling, skydd av allmänheten och 
katastrofhjälp, e-hälsa, e-integration och 
kultur. Starkare synergier mellan 
spektrumpolitik och forskning och 
utveckling och studier av 
radiokompatibilitet mellan olika spektrum 
bör vara positivt för nyskapandet. 
Kommissionens gemensamma 
forskningscentrum bör bidra till den 
tekniska utvecklingen av 
spektrumregleringen, särskilt genom att 
erbjuda testanläggningar för att verifiera 
störningsmodeller som är relevanta för 
lagstiftningen inom unionen. Resultat från 
forskning inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet kräver vidare att 
spektrumbehov för projekt med stor 
ekonomisk potential eller 
investeringspotential undersöks, och då 
speciellt för små och medelstora företag, 
till exempel kognitiv radio eller e-hälsa. 
Lämpliga skydd mot skadlig strålning bör
vidare säkerställas för hållbar forskning 
och utveckling och vetenskapliga 
aktiviteter.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Om spektrum byggs ut med de 
sektorer som nämnts i det föregående bör 
detta åtföljas av en informationskampanj 
till allmänheten om de nya 
användningsområdena samt av 
utbildningsprogram, så att medborgarna 
kan bygga vidare på de underliggande 
officiella initiativen och så att samhället 
verkligen kan mobiliseras.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regleringen av spektrum har en i hög 
grad gränsöverskridande eller internationell 
dimension på grund av 
spridningsegenskaperna, att marknader 
som är beroende av radiobaserade tjänster 
ofta är internationella och på grund av 
behovet att undvika skadliga störningar 
mellan länder. Hänvisningarna till 
internationella avtal i 
direktiven 2002/21/EG och 2002/20/EG, i 
deras ändrade lydelse1, innebär att 
medlemsstaterna inte ska påta sig 
internationella skyldigheter som förhindrar 
eller begränsar deras möjligheter att 
uppfylla sina unionsskyldigheter. 
Medlemsstaterna bör, i enlighet med 
rättspraxis, vidta alla åtgärder som krävs 
för att se till att unionen, i frågor som 
faller under dess kompetens, representeras 
på ett lämpligt sätt i internationella organ 
med ansvar för spektrumsamordning. I de 
situationer där unionens politik eller 
kompetens berörs bör unionen ansvara 
politiskt för förberedelserna till 
förhandlingarna och delta i multilaterala 
förhandlingar, inklusive i den 
Internationella teleunionen som 

(19) Regleringen av spektrum har en i hög 
grad gränsöverskridande eller internationell 
dimension på grund av 
spridningsegenskaperna, att marknader 
som är beroende av radiobaserade tjänster 
ofta är internationella och på grund av 
behovet att undvika skadliga störningar 
mellan länder. Hänvisningarna till 
internationella avtal i 
direktiven 2002/21/EG och 2002/20/EG, i 
deras ändrade lydelse1, innebär att 
medlemsstaterna inte bör påta sig 
internationella skyldigheter som förhindrar 
eller begränsar deras möjligheter att 
uppfylla sina unionsskyldigheter. 
Medlemsstaterna bör, i enlighet med 
rättspraxis och i samarbete med 
kommissionen, undersöka hur unionens 
gemensamma intressen effektivt kan 
representeras på ett lämpligt sätt i 
internationella organ med ansvar för 
spektrumsamordning och utan dröjsmål
omsätta undersökningsresultaten i 
praktiken. 
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motsvarar dess ansvarsnivå i 
spektrumfrågor inom unionens 
lagstiftning.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att vidareutveckla nuvarande 
metoder och bygga vidare på de principer 
som definierats i rådets slutsatser av den 
3 februari 1992 gällande procedurer som 
ska följas inom 1992 års 
Världsadministrativa radiokonferens, och 
där Världsradiokonferensen (WRC) och 
andra multilaterala förhandlingar berör 
principer och politiska frågor med en 
unionsdimension, bör unionen kunna 
upprätta nya procedurer för att försvara 
sina intressen i multilaterala 
förhandlingar, förutom det långsiktiga 
målet att bli medlem i Internationella 
teleunionen jämte medlemsstaterna. 
Utifrån detta kan kommissionen, med 
hänsyn till yttrandet från Gruppen för 
radiospektrumpolitik (RSPG), föreslå 
gemensamma politiska mål till 
Europaparlamentet och rådet som det 
angivits i direktiv 2002/21/EG.

(20) Kommissionen bör i samråd med 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
ett förslag till hur unionens gemensamma 
intressen lämpligt kan företrädas av 
unionens organ vid 
Världsradiokonferensen (WRC) och andra 
multilaterala förhandlingar som berör 
principer och politiska frågor med en viktig 
unionsdimension. Därjämte bör det i 
samråd med rådet undersökas om unionen 
skulle kunna bli medlem i Internationella 
teleunionen jämte medlemsstaterna, och, 
om så är lämpligt, bör unionens 
medlemskap förverkligas.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om de resultat 
som uppnåtts genom detta beslut och om 
planerade framtida åtgärder.

(24) Kommissionen kommer att rapportera 
till Europaparlamentet och rådet om de 
resultat som uppnåtts genom detta beslut 
och om planerade framtida åtgärder.
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Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Skäl 25a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Detta beslut påverkar inte det skydd 
som marknadsaktörerna åtnjuter i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/140/EG av den 
25 november 2009 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 
kommunikationstjänster1. 
______________
1 EUT L 337, 18.12.2009, s. 37.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och tillämpningsområde

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta beslut inrättas ett program för 
radiospektrumpolitik för strategisk 
planering och harmonisering av 
spektrumanvändningen för att säkerställa 

Genom detta beslut inrättas i enlighet med 
ramdirektivet och direktiven 2002/20/EG 
och 2002/19/EG i deras lydelse enligt 
direktiv 2009/140/EG, i enlighet med 
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en fungerande inre marknad. direktiv 2002/22/EG i dess lydelse enligt 
direktiv 2009/136/EG samt i enlighet med 
beslut nr 67/2002/EG ett program för 
radiospektrumpolitik för strategisk 
planering och harmonisering av 
spektrumanvändningen för att säkerställa 
en fungerande inre marknad.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta beslut påverkar inte befintlig 
unionslagstiftning eller åtgärder som 
vidtagits på nationell nivå, i enlighet med 
unionslagstiftningen, som ett led i arbetet 
med att uppnå mål av allmänt intresse, 
framför allt i fråga om innehållsreglering 
och audiovisuell politik, och inte heller 
medlemsstaternas rätt att organisera och 
använda spektrum för ändamål som rör 
allmän ordning och säkerhet samt 
försvar.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppmuntra till en effektiv 
spektrumanvändning för att på bästa sätt 
möta det ökade behovet av användbara 
frekvenser.

(a) Uppmuntra till en effektiv 
spektrumanvändning för att på bästa sätt 
möta det ökade behovet av användbara 
frekvenser med samtidig hänsyn tagen till 
det värde för samhälle, kultur och 
ekonomi som spektrumet som helhet 
representerar.
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Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) 
tillämpa teknik- och tjänsteneutralitet vid 
användning av spektrum för elektroniska 
kommunikationsnät och –tjänster, och, så 
långt möjligt, för andra sektorer och 
områden, för att främja en effektiv 
användning av spektrum, i synnerhet 
genom att uppmuntra till flexibilitet, och 
för att främja innovation.

(b) I enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) i dess 
lydelse enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/140/EG tillämpa 
teknik- och tjänsteneutralitet vid 
användning av spektrum för elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster, och, så 
långt möjligt, för andra sektorer och 
områden, för att främja en effektiv 
användning av spektrum, i synnerhet 
genom att uppmuntra till flexibilitet, och 
för att främja innovation.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 2 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tillämpa det minst krävande
tillståndssystemet för att maximera 
flexibiliteten och effektiviteten vid 
spektrumanvändningen.

(c) Tillämpa det lämpligaste
tillståndssystemet för att maximera 
flexibiliteten och effektiviteten vid 
spektrumanvändningen.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Säkerställa en fungerande inre marknad 
och slå vakt om en effektiv konkurrens.

(d) Säkerställa en fungerande inre marknad 
och slå vakt om en effektiv konkurrens, till 
stöd för den kulturella åsikts- och 
mediemångfalden i enlighet med 
ramdirektivet i dess ändrade lydelse enligt 
direktiv 2009/140/EG, samt för social och 
territoriell sammanhållning.



PE454.499v02-00 18/28 AD\858991SV.doc

SV

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillhandahålla tillräckliga mängder 
spektrum inom skälig tid för att främja 
unionens politiska mål.

(a) Tillhandahålla tillräckliga mängder 
spektrum inom skälig tid för att främja 
unionens spektrumpolitiska mål, med 
samtidig hänsyn tagen till 
utvecklingsmöjligheterna hos radio 
och tv.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Maximera flexibiliteten vid 
användningen av spektrum, främja 
innovation och investeringar, genom att 
tillämpa principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet, öppna upp spektrum för 
nya tjänster och skapa möjligheter att 
handla med spektrumrätter.

(b) Maximera flexibiliteten vid 
användningen av spektrum, främja 
innovation och investeringar, genom att 
tillämpa principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet, öppna upp spektrum för 
nya tjänster och skapa möjligheter att 
handla med spektrumrätter.
Medlemsstaterna får dock vidta åtgärder 
som avviker från denna princip om 
åtgärderna uppfyller de mål som anges i 
artikel 9.4 a–d i ramdirektivet.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Öka effektiviteten vid 
spektrumanvändning genom att prioritera 
spektrumsnål teknik samt genom 
kompletterande insats av teknik såsom 
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Hotspots, Wifi etc. som inte behöver något 
spektrum.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 3 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Öka effektiviteten vid 
spektrumanvändning genom att utnyttja 
fördelarna med allmänna tillstånd och öka 
användningen av sådana tillstånd.

(c) Öka effektiviteten vid 
spektrumanvändning genom att utnyttja 
fördelarna med allmänna tillstånd och öka 
användningen av sådana tillstånd och
förbättra konsumenternas ställning i en 
situation där gamla och nya tillämpningar 
används jämsides med varandra.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 3 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Undvika skadliga störningar från andra 
radioenheter eller enheter utan 
radiosändare genom att uppmuntra 
utvecklingen av standarder för flexibel och 
effektiv spektrumanvändning, förbättra 
störningståligheten hos mottagare, med 
speciell hänsyn till den sammanlagda 
effekten av en ökad volym och täthet av 
radioenheter och –tillämpningar.

(f) Undvika skadliga störningar mellan 
enheter genom att uppmuntra utvecklingen 
av standarder för flexibel och effektiv 
spektrumanvändning, förbättra 
störningståligheten samt lämpligt reglera 
styrkan hos mottagare, med speciell 
hänsyn till den sammanlagda effekten av 
en ökad volym och täthet av radioenheter 
och -tillämpningar.

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2013 anta lämpliga åtgärder för 
tillstånd och tilldelning för utvecklingen av 

1. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2013 anta lämpliga åtgärder för 
tillstånd och tilldelning för utvecklingen av 
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bredbandstjänster, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/20/EG om auktorisation för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 
(auktorisationsdirektiv)1, som att ge 
operatörer tillgång, där det är möjligt och 
med samråd enligt artikel 11, direkt eller 
indirekt till angränsande spektrumblock på 
minst 10 MHz. 

bredbandstjänster, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/20/EG om auktorisation för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 
(auktorisationsdirektivet)1 i dess lydelse 
enligt direktiv 2009/140/EG, som att ge 
operatörer tillgång, där det är möjligt och 
med samråd enligt artikel 11, direkt eller 
indirekt till angränsande spektrumblock på 
minst 10 MHz.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
villkor och procedurer för urval främjar 
investeringar och en effektiv 
spektrumanvändning.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
villkor och procedurer för urval främjar 
investeringar och en effektiv 
spektrumanvändning samt att nya och 
nuvarande tjänster och enheter kan 
användas jämsides med varandra, till 
nytta för slutanvändare och konsumenter.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 5 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konkurrens Regleringsprinciper för konkurrensen 
inom området elektroniska 

kommunikationer

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätthålla och 
främja en effektiv konkurrens och 
undvika otillbörliga snedvridningar av 
konkurrensen på den inre marknaden 
eller en väsentlig del av den.

utgår

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I syfte att uppfylla skyldigheterna i 
punkt 1, och speciellt för att säkerställa 
att konkurrensen inte snedvrids på grund 
av ackumulering, överlåtelse eller 
ändringar av nyttjanderätterna för 
radiofrekvenser, får medlemsstaterna 
bland annat anta följande åtgärder, utan att 
detta påverkar tillämpningen av 
konkurrensreglerna:

2. I syfte att bevara och främja en effektiv 
konkurrens på den inre marknaden och i 
enlighet med artikel 9.7 i ramdirektivet 
och artikel 5.6 i auktorisationsdirektivet, 
får medlemsstaterna bland annat anta 
följande åtgärder, utan att detta påverkar 
tillämpningen av konkurrensreglerna:

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Medlemsstaterna kan ändra befintliga 
rätter i enlighet med artikel 14 i 
direktiv 2002/20/EG, om det anses 
nödvändigt för att i efterhand korrigera en 
överdriven ackumulering av 
spektrumfrekvenser hos vissa ekonomiska 
aktörer som avsevärt snedvrider 
konkurrensen.

(d) Medlemsstaterna kan ändra befintliga 
rätter i enlighet med artikel 14 i 
auktorisationsdirektivet, om det anses 
nödvändigt för att i efterhand korrigera en 
överdriven ackumulering av 
spektrumfrekvenser hos vissa ekonomiska 
aktörer som avsevärt snedvrider 
konkurrensen.
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Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
procedurerna för tillstånd och urval inte 
orsakar förseningar och främjar en 
effektiv konkurrens.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
procedurerna för tillstånd och urval främjar 
en effektiv konkurrens, inte orsakar 
oskäliga förseningar och beaktar 
konsumenternas ställning i en situation 
där gamla och nya tillämpningar används 
jämsides med varandra.

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2013 göra bandet 800 MHz 
tillgängligt för elektroniska 
kommunikationstjänster i enlighet med de 
harmoniserade tekniska villkoren i beslut 
nummer 676/2002/EG. I medlemsstater där 
särskilda nationella eller lokala 
förhållanden förhindrar att bandet görs 
tillgängligt kan kommissionen bevilja
särskilda undantag fram till 2015. I 
enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG ska kommissionen, i 
samarbete med medlemsstaterna, 
övervaka användningen av spektrum 
under 1 GHz och utvärdera om ytterligare 
spektrum kan frigöras för nya 
användningsområden.

3. Medlemsstaterna ska senast den 
17 juni 2015 göra bandet 800 MHz 
tillgängligt för elektroniska 
kommunikationstjänster i enlighet med de 
harmoniserade tekniska villkoren i beslut 
nummer 676/2002/EG. I medlemsstater där 
man redan kommit långt med övergången 
till digital teknik eller slutfört den och där 
de nuvarande tjänsteleverantörerna kan 
genomföra sin migration i tid 
rekommenderar kommissionen att bandet 
görs tillgängligt senast den 1 januari 2013.
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Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, säkerställa att möjligheten 
att få tillgång till bredbandsinnehåll och 
-tjänster på bandet 790–862 MHz 
(800MHz) ska uppmuntras i glesbefolkade 
områden, speciellt genom 
täckningsskyldigheter; de ska även 
undersöka möjligheterna och, om möjligt, 
vidta åtgärder så att frigörandet av bandet 
800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events).

4. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, säkerställa att möjligheten 
att få tillgång till bredbandsinnehåll och 
-tjänster på bandet 790–862 MHz 
(800MHz) ska uppmuntras i glesbefolkade 
områden, speciellt genom 
täckningsskyldigheter; de ska även 
säkerställa att frigörandet av bandet 
800 MHz inte negativt påverkar vare sig 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) eller nuvarande eller 
framtida sändningsöverföringar och se till 
att det vidtas lämpliga åtgärder för att 
kompensera hittillsvarande användare för 
migrationskostnader som uppstått eller 
kommer att uppstå. Medlemsstaterna ska 
vid omfördelningen av bandet 800 MHz se 
till att slutanvändarna störningsfritt kan 
använda mottagare.

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen vidta de tekniska åtgärder 
och regleringsåtgärder som behövs för att 
förhindra störningar mellan elektroniska 
kommunikationstjänster på bandet 
800 MHz och PMSE-användare på band 
under 790 MHz.
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Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen uppmanas att anta, som 
en prioritering, lämpliga åtgärder i enlighet 
med artikel 9b.3 i direktiv 2002/21/EG för 
att säkerställa att medlemsstaterna tillåter 
handel med spektrumrätter inom unionen 
på de harmoniserade banden 790–862 MHz 
(”800 MHz-bandet”), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 
MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 
2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz och 3,4–
3,8 GHz. 

5. Kommissionen uppmanas att anta, som 
en prioritering, lämpliga åtgärder i enlighet 
med artikel 9b.3 i ramdirektivet för att 
säkerställa att medlemsstaterna tillåter 
handel med spektrumrätter inom unionen 
på de harmoniserade banden 790–862 MHz 
(”800 MHz-bandet”), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 
MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 
2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz och 3,4–
3,8 GHz.

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid behov ska kommissionen säkerställa 
att ytterligare spektrum är tillgängligt för 
harmoniserade satellittjänster för bredband 
som kan täcka hela unionens yta, inklusive 
de mest avlägsna områdena, med bredband 
för att kunna erbjuda Internetåtkomst till 
en kostnad som är jämförbar med 
markbundna erbjudanden.

6. Vid behov ska kommissionen säkerställa 
att spektrum fortlöpande är tillgängligt för 
harmoniserade satellittjänster för bredband 
som kan täcka hela unionens yta, inklusive 
de mest avlägsna områdena, med bredband 
för att kunna erbjuda Internetåtkomst.

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att stödja den framtida 
utvecklingen av innovativa audiovisuella 
medietjänster, framför allt som ett resultat 
av övergången till digital-tv, ska 
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medlemsstaterna, i samarbete med 
kommissionen och med beaktande av de 
ekonomiska och sociala fördelarna med 
den digitala inre marknaden, ordna så det 
finns spektrum ledigt för 
tillhandahållandet av audiovisuella 
medietjänster samt skydda de frekvenser 
som behövs för detta ändamål.

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid behov ska kommissionen säkerställa 
att det finns tillgång till tillräckliga 
mängder spektrum på harmoniserade 
villkor för att stödja utvecklingen av 
säkerhetstjänster och fri spridning av 
relaterade enheter samt utvecklingen av 
nyskapande samverkande lösningar för 
allmän säkerhet och skydd av allmänheten, 
civilskydd och katastrofhjälp.

3. Medlemsstaterna ska i samarbete med
kommissionen säkerställa att det finns 
tillgång till tillräckliga mängder spektrum 
på harmoniserade villkor för att stödja 
utvecklingen av säkerhetstjänster och fri 
spridning av relaterade enheter samt 
utvecklingen av nyskapande samverkande 
lösningar för allmän säkerhet och skydd av 
allmänheten, civilskydd och katastrofhjälp. 
Detta ska inte inkräkta på de delar av 
spektrum som används för 
radiosändningar.

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
granska spektrumbehoven hos 
forskarvärlden och samarbeta med den, 
identifiera ett antal forsknings- och 
utvecklingsinitiativ och innovativa 
tillämpningar som kan ha omfattande 
socioekonomisk påverkan och/eller 
investeringspotential och förbereda 
tilldelning av spektrum för sådana 
tillämpningar på harmoniserade tekniska 

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
granska spektrumbehoven hos 
forskarvärlden och den akademiska 
världen och samarbeta med den, identifiera 
ett antal forsknings- och 
utvecklingsinitiativ och innovativa 
tillämpningar som kan ha omfattande 
socioekonomisk påverkan och/eller 
investeringspotential och förbereda 
tilldelning av spektrum för sådana 
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villkor och med så få administrativa krav 
som möjligt.

tillämpningar på harmoniserade tekniska 
villkor och med så få administrativa krav 
som möjligt.

Ändringsförslag 45

Förslag till beslut
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning och övervakning av befintlig 
användning och framtida behov av 

spektrum

Förteckning över befintlig användning och 
framtida behov av spektrum

Ändringsförslag 46

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla 
all information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet 
i området 300 MHz till 3 GHz.

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
sin respektive inomstatliga 
befogenhetsfördelning skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom sina respektive 
territorier, i synnerhet i området 300 MHz 
till 3 GHz. De ska samtidigt undersöka 
den tekniska effektiviteten hos de delar av 
spektrum som används för nya tjänster.

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den förteckning som avses i punkt 1 ska 
tillgodose behov för utvärderingar av 
teknisk effektivitet av befintlig 
spektrumanvändning och identifikation av 
icke effektiva tekniker och tillämpningar, 

2. Den förteckning som avses i punkt 1 ska 
tillgodose behov för utvärderingar av 
teknisk effektivitet av befintlig 
spektrumanvändning och identifikation av 
icke effektiva tekniker och tillämpningar, 
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oanvänt eller dåligt utnyttjat spektrum och 
möjligheter till spektrumdelning. Den ska 
även beakta framtida behov utifrån 
konsumenternas och operatörernas behov, 
och möjligheterna att tillgodose dessa 
behov.

oanvänt eller dåligt utnyttjat spektrum och 
möjligheter till spektrumdelning. Om 
spektrum inte används optimalt måste 
dessutom nödvändiga åtgärder vidtas för 
att spektrumanvändningen ska bli så 
effektiv som möjligt. Den ovannämnda 
förteckningen ska även beakta framtida 
behov utifrån konsumenternas och 
operatörernas behov, och möjligheterna att 
tillgodose dessa behov.

Ändringsförslag 48

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen ska delta i internationella 
förhandlingar om spektrumfrågor för att 
försvara sina intressen, i enlighet med 
unionslagstiftningen i fråga om, bland 
annat, principerna om unionens interna 
och externa kompetens.

utgår

Ändringsförslag 49

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
internationella föreskrifter möjliggör full 
användning av frekvensband för de 
ändamål som de är avsedda för enligt 
unionslagstiftningen, och att tillräckliga 
mängder skyddat spektrum finns 
tillgängligt för sektorspolitik inom 
unionen.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
internationella föreskrifter möjliggör full 
användning av frekvensband för de 
ändamål som de är avsedda för enligt 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftningen, och att tillräckliga 
mängder skyddat spektrum finns 
tillgängligt för sektorspolitik inom 
unionen.
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