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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Det första programmet för radiospektrumpolitik är ett betydande steg i arbetet för att säkra 
en effektiv och optimal användning av denna begränsade resurs. Spektrumpolitiken spelar en 
nyckelroll i kommissionens flaggskeppsinitiativ för en digital agenda för Europa och är också 
av avgörande betydelse när det gäller att förverkliga de politiska målen i 
Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. Programmet finns med bland 
de femtio prioriterade åtgärderna i inremarknadsakten.

2. Programmet för radiospektrumpolitik har som målsättning att skapa en konkurrenskraftig 
och livfull europeisk näringsgren som tillhandahåller trådlösa bredbandstjänster och 
utrustning. Dess strävan är att skapa en miljö där alleuropeiska tjänster kan utvecklas och 
frodas.

3. Spektrumfördelningen, som är en offentlig nyttighet, ska ha de europeiska medborgarnas 
intressen för ögonen. En ändamålsenlig och effektiv fördelning av spektrum kommer att 
erbjuda flera sociala, kulturella och ekonomiska förmåner, öka konsumenternas 
valmöjligheter, främja de europeiska industriernas konkurrenskraft på lång sikt och bidra till 
förverkligandet av en digital inre marknad. 

4. Användningen av spektrum för mobila bredband är till gagn för medborgarnas välfärd och 
man har under de senaste åren kunnat notera ett stort uppsving i samband med de uppgifter 
som överförs via mobila nät. Att denna trend fortgår bevisas av det faktum att antalet smarta 
telefoner, tablet-datorer och mobila anslutningar fortsätter att öka i samma takt som tidigare. 
Mobila bredband spelar dessutom en allt viktigare roll för leverans och innovation i 
anslutning till tjänster på andra områden, till exempel inom hälsovård, utbildning, kultur och 
offentlig förvaltning.

5. Harmoniseringen av frekvenser kommer att sänka kostnaderna för utplaceringen av mobila 
nät, sänka konsumentpriserna på mobila apparater samt främja konkurrensen och 
konsumenternas valmöjligheter. Den kommer också att reducera skadliga störningar över 
gränserna.

6. En effektiv spektrumanvändning kan i ansenlig mån främja den allmänna tillgången till 
elektronisk kommunikation, särskilt för invånare och företag i områden som är mindre 
gynnade och avlägset belägna, till exempel på landsbygd eller öar. 

7. En harmonisering av spektrum och skapande av möjligheter för att utveckla trådlösa 
bredbandstjänster erbjuder nya verktyg och nya tillfällen när det gäller framförandet av 
kulturellt innehåll. Samtidigt är det viktigt att säkra redan befintliga möjligheter för 
markbundna sändningar. Tilläggskostnaderna för frigörandet av bandet ska vid behov ersättas 
av medlemsstaterna.
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8. I programmet för radiospektrumpolitik bör realistiska och samtidigt ambitiösa mål ställas 
upp som gör det möjligt för europeiska företag att på starkare grund än tidigare konkurrera på 
den globala marknaden. Utan dessa ambitiösa mål riskerar Europeiska unionen att hamna på 
efterkälken. Dessutom är frigörandet av det trådlösa spektrumet från 790 MHz till 862 MHz 
(800Mhz) av avgörande betydelse om målen i den digitala agendan för Europa ska uppnås, 
både när det handlar om snabb tillgång till Internet och när det gäller att minska den digitala 
klyftan. Denna process bör förverkligas så snart som möjligt och allra senast 2013. 
E-förvaltning, inklusive det elektroniska genomförandet av förfaranden för offentlig 
upphandling, bör bidra till en spridning av bredband över hela EU.

9. Ett strategiskt engagemang på lång sikt, även efter 2015, är nödvändigt. Att erbjuda ett 
klart rättsläge när det gäller så här ansenliga investeringar är viktigt. 

När det gäller förslaget till program för radiospektrumpolitik understryker föredraganden 
behovet av: 

a) Att skapa harmoniserade spektrumband som främjar alleuropeiska tjänster, underlättar den 
administrativa bördan och ytterligare stärker den inre marknaden.

b) Att betona frigörandet av spektrum för mobila bredband från 790MHz till 862MHz senast 
2013.

c) Att undersöka möjligheterna att frigöra ytterligare spektrum inom det andra delbandet 
under 790 MHz, för att bemästra den ständigt växande datatrafiken. 

d) Att främja frekvenser som används för att tillhandahålla mer kapacitet, till exempel 
2.3.GHz.

e) Att komma ihåg att det är av avgörande betydelse att se till att programmet för 
radiospektrumpolitik blir antaget så snart som möjligt. Av avgörande betydelse är att man 
försöker nå samförstånd om de centrala frågorna, framför allt om behovet av att skaffa fler 
frekvenser för mobila tjänster. 

Ur ett internationellt perspektiv utgör de målsättningar som anges ovan den väg som leder 
framåt när det gäller att främja hållbar tillväxt och sysselsättning i Europa. Mobilindustrin har 
historiskt sett fungerat som en katalysator för ekonomisk utveckling i samhället i stort. Därför 
bör vi skapa en miljö som främjar investeringar, skapar utrymme för tillväxt och placerar 
Europa i täten för den globala marknaden. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

(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) 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. Programmet för 
radiospektrumpolitik stöder målen och de 
centrala åtgärderna som anges i Europa 
2020-strategin och den digitala agendan 
och finns också med bland de 
femtio prioriterade åtgärderna i 
inremarknadsakten. Detta beslut påverkar 
inte befintlig EU-lagstiftning, i synnerhet 
direktiv 1999/5/EG, direktiv 2002/19/EG, 
direktiv 2002/20/EG, direktiv 2002/21/EG 
och direktiv 2009/140/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. 
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Spektrum är en offentlig nyttighet 
och kan inte ägas privat men måste 
underställas statlig reglering i syfte att 
underlätta användning av det genom 
licensbelagda sändningsrätter eller 
licensfria nyttjanderätter. 

Ändringsförslag 3

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 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. En effektiv 
spektrumanvändning spelar även en roll 
för den allmänna tillgången till 
elektronisk kommunikation, särskilt för 
invånare och företag i områden som är 
mindre befolkade och avlägset belägna, 
till exempel på landsbygden eller på öar.
Reglerande åtgärder för spektrum påverkar 
därmed ekonomi, säkerhet, hälsa, det 
allmänna intresset, kultur, vetenskap, 
samhället, miljö och teknik.
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Ett förnyat ekonomiskt och socialt 
synsätt på förvaltningen, fördelningen 
och användningen av spektrum bör antas 
med särskild inriktning mot utformandet 
av reglering som säkrar större 
spektrumeffektivitet, bättre 
frekvensplanering och garantier mot 
konkurrenshämmande beteende och mot 
anti-sociala åtgärder vad gäller 
spektrumanvändning.

Ändringsförslag 5

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. 
Harmoniseringen av 
spektrumanvändningen är också av stor 
betydelse när det gäller att säkra 
kvaliteten hos de tjänster som 
tillhandahålls via elektronisk 
kommunikation och när det gäller att 
skapa stordriftsfördelar som både sänker 
spridningskostnaderna för mobila nät och 
konsumenternas kostnader för mobila 
apparater. Slutsatsen är att unionen därför 
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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. Ett rättighetstänkande hos de 
nuvarande innehavarna av 
spektrumrätter bör under inga 
omständigheter fördröja det reformarbete 
som krävs.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Detta första program bör i synnerhet 
stödja Europa 2020-strategin för en smart 
och hållbar tillväxt för alla med tanke på 
möjligheterna att främja en 
informationsbaserad ekonomi med trådlösa 
tjänster, utveckla och hjälpa sektorer som 
är beroende av informations- och 
kommunikationstekniker och minska den 
digitala klyftan. Det är även en 
nyckelåtgärd i den digitala agendan för 
Europa4 vars mål är att erbjuda snabbt 
Internet i en framtida nätverksbaserad 
kunskapsekonomi, med ett ambitiöst mål 
att alla européer ska ha tillgång till 
bredband med en hastighet på minst 
30 Mbps senast 2020, och därmed uppnå 
de hållbara ekonomiska och sociala 
fördelarna med en gemensam digital 
marknad. Det ska även stödja och främja 
annan sektorspolitik inom unionen som 
hållbar miljö och ekonomisk och social 
integration för unionens alla medborgare. 
Med tanke på hur viktigt trådlös 
kommunikation är för innovation är 
programmet även ett nyckelinitiativ för att 
stödja unionens politik inom innovation.

(4) Detta första program bör i synnerhet 
stödja Europa 2020-strategin för en smart 
och hållbar tillväxt för alla med tanke på 
möjligheterna att främja en 
informationsbaserad ekonomi med trådlösa 
tjänster, uppmuntra, utveckla och hjälpa 
sektorer som är beroende av informations-
och kommunikationstekniker, till exempel 
e-handeln, och minska den digitala 
klyftan. Det är även en nyckelåtgärd i den 
digitala agendan för Europa vars mål är att 
erbjuda snabbt Internet i en framtida 
nätverksbaserad kunskapsekonomi, med ett 
ambitiöst mål att alla européer ska ha 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbps senast 2020, och därmed 
uppnå de hållbara ekonomiska och sociala
fördelarna med en gemensam digital 
marknad. I synnerhet främjar programmet 
utvecklingen av nya marknader och nya 
tjänster för små och medelstora företag 
samt skapandet av nya arbetstillfällen.
Det stimulerar även konkurrensen och 
erbjuder konsumenterna större 
valmöjligheter samt varor och tjänster till 
bättre pris. E-förvaltning, inklusive det 
elektroniska genomförandet av 
förfaranden för offentlig upphandling, 
bör bidra till spridningen av bredband. 
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Programmet bör även stödja och främja 
annan sektorspolitik inom unionen som 
hållbar miljö och ekonomisk och social 
integration för unionens alla medborgare, 
särskilt för personer med särskilda behov 
och invånare i avlägset belägna regioner. 
Med tanke på hur viktigt trådlös 
kommunikation är för innovation är 
programmet även ett nyckelinitiativ för att 
stödja unionens politik inom innovation.

Ändringsförslag 7

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. Även om 
spektrumhantering till stora delar är en 
nationell befogenhet bör den vara förenlig 
med befintlig lagstiftning inom unionen 
och tillåta åtgärder för att genomföra 
unionens politik. Särskilda nationella 
regler för spektrumanvändning bör under 
alla omständigheter undvikas så att man 
inte skapar hinder för de europeiska 
marknaderna, samtidigt som beslut om 
tilldelning av spektrumrätter även i 
fortsättningen bör fattas på nationell nivå 
och under beaktande av befintliga 
nationella affärsmodeller.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Handel med spektrumrätter kombinerat 
med flexibla villkor för användning bör 

(8) Handel med spektrumrätter kombinerat 
med flexibla villkor för användning bör 
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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 
underlätta en samordnad introduktion av 
dessa åtgärder i medlemsstaterna och 
underlätta förvärv av sådana rätter i hela 
unionen.

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 och 
gemensamma normer för avskaffande av 
dessa licensrätter skulle underlätta en 
samordnad introduktion av dessa åtgärder i 
medlemsstaterna och underlätta förvärv av 
sådana rätter i hela unionen.

Ändringsförslag 9

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 

(9) I den digitala agendan för Europa 
understryks att trådlöst bredband är en 
viktig resurs för att öka konkurrensen, 
konsumenternas valmöjligheter och 
åtkomsten i landsbygdsområden 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. Däremot måste 
tilldelningsvillkoren möjliggöra 
konkurrens om geografisk täckning på 
lika villkor, och de bör inte hindra nya 
aktörer att komma in på marknaden. Ny 
teknik bör inte heller missgynnas bara för 
att den ställts till förfogande på 
marknaden i ett senare skede. Begränsad 
tillgång på spektrum, i synnerhet när 
tillgången på lämpligt spektrum minskar, 
kan skapa hinder för nya tjänster eller 
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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 
grund för artikel 5.6 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) och artikel 1.2 i 
direktiv 87/372/EEG (GSM-direktivet).

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 grund för artikel 5.6 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet) och artikel 1.2 i 
direktiv 87/372/EEG (GSM-direktivet).

Ändringsförslag 10

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 gemenskapen6 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 

(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 gemenskapen6 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 
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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.

effektiviteten av användningen av 
spektrum och radioutrustning, i synnerhet 
mellan 300 MHz och 6 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. För att 
komplettera detta bör förteckningen även 
innehålla en rapport om de åtgärder 
medlemsstaterna vidtagit för att 
genomföra beslut på EU-nivå om 
harmonisering och användning av de 
specifika frekvensbanden.

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 
sända över stora områden på bandet 800 
MHz bör skyldigheter om geografisk 
täckning vara knutna till rätterna.

(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. 
Där särskilda nationella eller lokala 
förhållanden råder kan kommissionen, på 
medlemsstaternas vederbörligt motiverade 
begäran, bevilja särskilda undantag fram 
till 2015. I ett längre perspektiv bör
spektrum under UHF-bandet vara 
ytterligare en möjlighet på grundval av en 
inventering av existerande 
spektrumanvändning och tänkbara 
framtida behov i unionen, beroende på
faktisk efterfrågan på marknaden, sociala 



AD\861423SV.doc 13/29 PE458.565v02-00

SV

och kulturella mål, erfarenheter och 
bristen på spektrum inom andra lämpliga 
band. Därutöver är ett skyndsamt 
genomförande av GSM-direktivet, på ett 
sätt som främjar konkurrensen, av 
avgörande betydelse.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Eftersom en gemensam strategi och 
stordriftsfördelar är en nyckel för att 
utveckla bredbandskommunikation inom 
hela unionen och förhindra snedvriden 
konkurrens och fragmenterade marknader 
mellan medlemsstaterna, kan vissa villkor 
för tillstånd och förfaranden anges i 
samordnade åtgärder mellan 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Villkoren kan innehålla skyldigheter om 
geografisk täckning, blockstorlekar för 
spektrum, tider för att bevilja rätter, 
åtkomst till virtuella mobilnätsoperatörer 
(mobile virtual network operators –
MVNO) och tidslängder för 
nyttjanderätterna. Utifrån vikten av handel 
med spektrum för en effektivare 
spektrumanvändning och för att utveckla 
den inre marknaden för trådlös utrustning 
och trådlösa tjänster, bör dessa villkor även 
gälla för spektrumband som är avsedda för 
trådlös kommunikation och för vilka 
nyttjanderätterna kan överlåtas eller leasas.

(14) Eftersom en gemensam strategi och 
stordriftsfördelar är en nyckel för att 
utveckla bredbandskommunikation inom 
hela unionen och förhindra snedvriden 
konkurrens och fragmenterade marknader 
mellan medlemsstaterna, kan vissa villkor 
för tillstånd och förfaranden anges i 
samordnade åtgärder mellan 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Villkoren kan innehålla tider för att bevilja 
rätter, tidslängder för nyttjanderätterna och 
villkor enligt vilka rätter kan dras in eller 
överföras. Utifrån vikten av handel med 
spektrum för en effektivare 
spektrumanvändning och för att utveckla 
den inre marknaden för trådlös utrustning 
och trådlösa tjänster, bör dessa villkor även 
gälla för spektrumband som är avsedda för 
trådlös kommunikation och för vilka 
nyttjanderätterna kan överlåtas eller leasas.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Skäl 24 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om de resultat som uppnåtts genom detta 
beslut och om planerade framtida åtgärder.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Ingen bestämmelse i detta beslut är 
avsedd att påverka det skydd som de 
ekonomiska aktörerna 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 15

Förslag till beslut
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och tillämpningsområde

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 



AD\861423SV.doc 15/29 PE458.565v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta beslut inrättas ett program för 
radiospektrumpolitik för strategisk 
planering och harmonisering av 
spektrumanvändningen för att säkerställa 
en fungerande inre marknad.

1. Genom detta beslut inrättas ett program 
för radiospektrumpolitik för strategisk 
planering och harmonisering av 
spektrumanvändningen för att säkerställa 
en fungerande inre marknad.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta beslut ska inte påverka 
tillämpningen av bestämmelserna om 
förfarandet för marknadsanalyser i 
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 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Detta beslut påverkar inte befintlig 
unionslagstiftning eller åtgärder som 
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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 19

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 så ändamålsenligt som möjligt 
och överlag, förbättra tjänsternas kvalitet 
och garantera en allmän tillgång till 
elektronisk kommunikation som 
överbrygger de nuvarande geografiska 
olikheterna med samtidig respekt för 
spektrums viktiga sociala, kulturella och 
ekonomiska valör. Detta ska 
åstadkommas samtidigt som man tryggar 
konkurrens på lika villkor och utan 
diskriminering samt skyddar nationella 
särdrag vad gäller affärsmodellerna.

Ändringsförslag 20

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 icke-diskriminerande 
tillståndssystem som är mest lämpligt och 
minst betungande, för att maximera 
flexibiliteten och effektiviteten vid 
spektrumanvändningen.
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Ändringsförslag 21

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 och 
en ändamålsenlig samordning av såväl 
spektrumharmonisering som 
spektrumstandardisering.

Ändringsförslag 22

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 politiska mål, särskilt om en 
prioritering vad avser tillhandahållandet 
av bredband, i synnerhet genom ett 
effektivt genomförande av GSM-direktivet
och även främja utveckling av ekonomisk 
verksamhet i förbindelse med elektronisk 
kommunikation, till exempel e-handel, i 
områden som för närvarande saknar 
bredbandsanslutningar. Detta måste 
åstadkommas samtidigt som man slår vakt 
om konkurrensen och beaktar målen av 
allmänt intresse, bland annat den 
kulturella mångfalden och 
mediepluralismen samt de olika 
radiospektrumanvändarnas intressen.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 3 – led d 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Underhålla och vidareutveckla en 
effektiv konkurrens, i synnerhet inom 
elektroniska kommunikationstjänster, 
genom att på förhand förhindra, eller i 
efterhand korrigera, en överdriven 
ackumulering av radiofrekvenser hos vissa 
ekonomiska aktörer som medför en 
avsevärd snedvridning av konkurrensen.

(d) Underhålla och vidareutveckla en 
effektiv konkurrens, i synnerhet inom 
elektroniska kommunikationstjänster, 
genom att på förhand förhindra, eller i 
efterhand korrigera, en överdriven 
ackumulering av radiofrekvenser hos vissa 
ekonomiska aktörer som medför en 
avsevärd snedvridning av konkurrensen 
genom att dra in frekvensrätter eller 
genom andra åtgärder.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Fastställa de spektrumområden som 
bör öppnas för användning utan 
licensrätter och/eller reserveras för 
vetenskaplig forskning.

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2013 anta lämpliga åtgärder för 
tillstånd och tilldelning för utvecklingen av 
bredbandstjänster, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/20/EG om auktorisation för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 
(auktorisationsdirektiv).



AD\861423SV.doc 19/29 PE458.565v02-00

SV

på minst 10 MHz.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
samarbeta för att utveckla och harmonisera 
standarder för radioutrustning och 
telekommunikationsterminaler samt för 
elektrisk och elektronisk utrustning och 
nät, om nödvändigt på grundval av 
standardiseringsmandat som kommissionen 
har givit till relevanta standardiserande 
organ.

3. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
samarbeta för att utveckla och harmonisera 
standarder för radioutrustning och 
telekommunikationsterminaler samt för 
elektrisk och elektronisk utrustning och 
nät, om nödvändigt på grundval av 
standardiseringsmandat som kommissionen 
har givit till relevanta standardiserande 
organ. Särskild uppmärksamhet ska även 
fästas vid standarder för utrustning 
avsedd att användas av personer med 
funktionsnedsättning, dock utan att 
beröva dem rätten att använda 
icke-standardiserad utrustning om de så 
önskar. I detta sammanhang är en 
effektiv samordning av såväl 
spektrumharmonisering som 
spektrumstandardisering av särskilt stor 
betydelse när det gäller att göra det 
möjligt för konsumenterna att utan 
begränsningar och inom hela den inre 
marknaden använda apparater som är 
beroende av spektrum.

Ändringsförslag 27

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 användning 
av spektrum som offentlig nyttighet.
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Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
vidtas utöver en lansering av bandet 
900 MHz som sker inom en snar framtid 
och i enlighet med det ändrade 
GSM-direktivet samt på ett sätt som 
främjar konkurrensen. Åtgärderna ska 
vara icke-diskriminerande och får inte 
resultera i en snedvridning av 
konkurrensen till förmån för operatörer 
som redan har en dominerande ställning 
på marknaden.

Ändringsförslag 29

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 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, 
ska medlemsstaterna när de planerar 
tilldelningen av spektrum noga beakta 
huruvida den befintliga 
spektrumtilldelningen på deras 
territorium eventuellt minskar eller 
snedvrider konkurrensen på de berörda 
mobilmarknaderna. Om dessa planer på 
spektrumtilldelning, i vilka den befintliga 
spektrumtilldelningen beaktats, förefaller 
att leda till en minskning eller 
snedvridning av konkurrensen ska 
medlemsstaterna tackla denna minskning 
eller snedvridning genom att anta 
åtminstone en av följande åtgärder, utan 
att detta påverkar tillämpningen av 
konkurrensreglerna:
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Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Medlemsstaterna får vidta åtgärder 
för en jämnare spektrumtilldelning 
mellan ekonomiska aktörer genom att 
reservera spektrum för nya aktörer inom 
ett frekvensband eller en bandgrupp med 
likadana egenskaper, eller genom att 
reservera spektrum för användning utan 
licens på dessa band.

Ändringsförslag 31

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 inte 
orsakar förseningar eller diskriminering 
och att de främjar en effektiv konkurrens.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om medlemsstaterna vill vidta någon 
av åtgärderna i punkt 2 ska de göra det 
genom att införa villkor i enlighet med 
artikel 6 i auktorisationsdirektivet och 
förfarandena för att införa och variera 
sådana villkor i rättigheterna att använda 
radiofrekvenser som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/140/EG av den 25 november 2009 
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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.
__________
1 EUT L 337, 18.12.2009, s. 37.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att texten överensstämmer med regelverket för 
telekommunikationer. Särskilt oklart är det om man i detta beslut (artikel 5.2) föreslår nya 
befogenheter för de nationella tillsynsmyndigheterna eller om kompensationen och 
garantierna härstammar från befintlig lagstiftning. De nationella tillsynsmyndigheterna får i 
synnerhet inte kringgå processen med marknadsöversyn (inklusive artikel 7 i ramdirektivet) 
och införa tillträdesskyldigheter som de tidigare inte haft möjlighet att införa.

Ändringsförslag 33

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 
1 januari 2013 göra bandet 800 MHz
tillgängligt för elektroniska 
kommunikationstjänster i enlighet med de 
harmoniserade tekniska villkoren i beslut 
2010/267/EU, i enlighet med beslut 
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 UHF-bandet (alltså
spektrum mellan 300 MHz och 3GHz) och 
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utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden. 
I synnerhet ska ytterligare en digital 
utdelning övervägas på lång sikt.

Ändringsförslag 34

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 och de ska även 
undersöka möjligheterna samt, om möjligt, 
vidta åtgärder så att frigörandet av bandet 
800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events).

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen vidta de tekniska och 
reglerande åtgärder som krävs för att 
skadlig störning ska kunna undvikas 
mellan mobiltelefonitjänster, å ena sidan, 
och användare av sändningstjänster och 
PMSE-användare, å andra sidan. 
Medlemsstaterna ska i god tid ställa de 
medel till förfogande som krävs för att 
migreringskostnaderna i samband med 
såväl öppnandet av bandet 800 MHz som 
skyddsåtgärderna mot störningar ska 
kunna täckas.
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Ändringsförslag 36

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 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.

Motivering

Att kommissionen skulle se till att harmoniserade satellittjänster för bredband görs 
tillgängliga och att dessa skulle erbjuda ”Internetåtkomst till en kostnad som är jämförbar 
med markbundna erbjudanden” är något som vi tycker att faller utanför detta besluts 
tillämpningsområde. Vi anser också att det S-bandspektrum som 2009 beviljades på 
europeisk nivå uppfyller kraven för harmoniserade satellittjänster för tillgång till bredband.

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. För att stödja den fortsatta 
utvecklingen av innovativa audiovisuella 
medietjänster och andra tjänster för 
européerna, och med tanke på de 
ekonomiska och sociala fördelarna med 
en digital inre marknad, ska 
medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen se till att det finns 
tillräckligt med spektrum för att dessa 
tjänster ska kunna tillhandahållas via 
satellit eller via marknätet.
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Motivering

Det är inte bara markbaserade sändningar som behöver tillräckligt med spektrum för att 
uppfylla målsättningar av allmänt intresse. Också satelliter behöver tillräckligt med spektrum 
för att kunna fortsätta med att bana väg för och utnyttja innovativ teknik som främjar 
avancerade digitala tjänster, inklusive nya audiovisuella tjänster av hög kvalitet, till exempel 
HDTV eller 3DTV. Det är viktigt att anlägga ett övergripande perspektiv på 
spektrumanvändning och främja all teknik så att den är till ekonomisk och social nytta för 
medborgare och företag och därigenom bidrar till en fullständigt fungerande digital inre 
marknad.

Ändringsförslag 38

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. Kommissionen ska 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.

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen försöka finna en 
minimiuppsättning av harmoniserade 
huvudband för PMSE (Programme 
Making and Special Events) i EU, i 
enlighet med unionens mål att stärka 
integrationen på den inre marknaden och 
förbättra tillgången till kultur. Dessa 
harmoniserade band ska avse 1GHz eller 
högre frekvenser.
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Motivering

Artister och grupper på turné ställs nuförtiden inför problem eftersom de trådlösa 
mikrofonerna har getts olika frekvenser, inte bara i olika medlemsstater utan också i olika 
städer och regioner. PMSE behöver inte stora täckningsområden och frekvenser över 1GHz 
vore därför idealiska.

Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska garantera spektrumtillgång för RFID 
och annan trådlös kommunikationsteknik 
i anslutning till sakernas Internet (IOT); 
de ska arbeta för en standardisering av 
spektrumtilldelning för 
IOT-kommunikation i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 41

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. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
information om spektrumanvändningen, 
skapa en förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
behov av harmoniserad 
spektrumanvändning inom unionen. Som 
ett första steg ska förteckningen omfatta 
frekvenser i området 300 MHz till 6 GHz.
Förteckningen bör även innehålla en 
rapport om de åtgärder medlemsstaterna 
vidtagit för att genomföra beslut på 
EU-nivå om harmonisering och 
användning av de specifika 
frekvensbanden.
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Ändringsförslag 42

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, 
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.

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

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I den förteckning som anges i punkt 1 
ska kommissionen också om möjligt 
införliva information om tredje 
partnerstaters användning av spektrum 
som, om de gränsar till en medlemsstat, 
direkt eller indirekt skulle kunna påverka 
spektrumanvändningen i unionen.

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Unionen ska, på begäran, bidra med 
politiskt och teknisk stöd till 
medlemsstaterna i deras bilaterala 

4. Unionen ska bistå medlemsstaterna med 
politiskt och tekniskt stöd i deras bilaterala 
och multilaterala förhandlingar med 
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förhandlingar med grannländer utanför 
unionen, inklusive kandidat- och 
anslutningsländer, för att lösa frågor om 
koordinering av spektrum som hindrar 
medlemsstaterna att uppfylla sina 
skyldigheter enligt unionens lagstiftning 
om spektrumpolitik och förvaltning av 
spektrum. Unionen ska även stödja initiativ 
från tredjeländer som syftar till att 
genomföra åtgärder för 
spektrumförvaltning som är kompatibla 
med unionens metoder, för att säkerställa 
unionens politiska spektrummål.

grannländer utanför unionen, inklusive 
kandidat- och anslutningsländer, för att 
lösa frågor om koordinering av spektrum 
som hindrar medlemsstaterna att uppfylla 
sina skyldigheter enligt unionens 
lagstiftning om spektrumpolitik och 
förvaltning av spektrum. Unionen ska även 
stödja initiativ från tredjeländer som syftar 
till att genomföra åtgärder för 
spektrumförvaltning som är kompatibla 
med unionens metoder, för att säkerställa 
unionens politiska spektrummål.
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