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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.

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 
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(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 med tanke på 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:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1
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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)3 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)3 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 finns med bland de 
femtio prioriterade åtgärderna i 
inremarknadsakten. 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.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2
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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 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.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 

(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 
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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.

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 

(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 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 



PE458.565v01-00 8/17 PA\856373SV.doc

SV

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.

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. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 

(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 



PA\856373SV.doc 9/17 PE458.565v01-00

SV

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.

utvärdering i unionen för att öka 
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.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 

(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 bör extra spektrum 
under 790 MHz betraktas som ytterligare 
en möjlighet att användas av mobila 
tjänster.
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täckning vara knutna till rätterna.

Or. en

Ändringsförslag 7

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a
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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, förbättra tjänsternas kvalitet 
och garantera en allmän tillgång till 
elektronisk kommunikation som 
överbrygger de nuvarande geografiska 
olikheterna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 10

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 och främja 
utveckling av ekonomisk verksamhet i 
förbindelse med elektronisk 
kommunikation, till exempel e-handel, i 
områden som för närvarande saknar 
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bredbandsanslutningar.

Or. en

Ändringsförslag 11

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)12, 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.

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)12.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 
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avsedd att användas av personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 13

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:

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3
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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 
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, också 
vidta åtgärder för att främja ytterligare en 
digital utdelning (698-790MHz) och 
överväga en konvergens på längre sikt av
tjänster för 470-698 MHz. Tilldelning av 
nya spektrumband för mobila tjänster, till 
exempel band 2.3 GHz, vilka i första hand 
tillför större kapacitet, bör också 
övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 15

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 

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).
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Special Events).

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen se till att tillräckligt med 
spektrum finns tillgängligt för 
markbundna sändningar.

Or. en

Ändringsförslag 17

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.

Or. en
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Ändringsförslag 18

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

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.

Or. en

Ändringsförslag 19

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.

Or. en
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Ändringsförslag 20

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 21

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 
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.

4. Unionen ska bistå medlemsstaterna med 
politiskt och tekniskt stöd i deras bilaterala 
och multilaterala 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.

Or. en


