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Ändringsförslag 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

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) Se till att tillräckliga mängder lämpligt
spektrum, med hänsyn tagen till alla 
tekniska lösningar, tilldelas för trådlösa 
tjänster – minst 1 200 MHz fram till 2015 
om inget annat anges i programmet för 
radiospektrumpolitik – för att möta den 
snabbt växande efterfrågan på mobil 
datatrafik och därigenom möjliggöra 
utvecklingen av kommersiella och 
offentliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 208
Hella Ranner

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 och för att 
möta den snabbt växande efterfrågan på 
mobil datatrafik, samtidigt som man 
säkerställer utvecklingen för andra 
spektrumanvändare, exempelvis 
sändningsföretag.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Patrizia Toia

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 samtidigt ta 
hänsyn till viktiga mål av allmänt intresse, 
som kulturell mångfald och 
mediemångfald, och till intressena hos 
olika spektrumanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 210
Giles Chichester

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 samtidigt ta 
hänsyn till mål av allmänt intresse, som 
kulturell mångfald och mediemångfald, 
och till intressena hos olika 
spektrumanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 211
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – led a 
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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 samtidigt ta 
hänsyn till viktiga mål av allmänt intresse, 
som kulturell mångfald och 
mediemångfald, och till intressena hos 
olika spektrumanvändare. 

Or. fr

Ändringsförslag 212
Henri Weber

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 ta hänsyn till 
kulturell mångfald och mediemångfald, 
som är viktiga mål av allmänt intresse, 
och till intressena hos olika 
spektrumanvändare.

Or. fr

Ändringsförslag 213
Catherine Trautmann

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 samtidigt ta 
hänsyn till viktiga mål av allmänt intresse, 
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som kulturell mångfald och 
mediemångfald, och till intressena hos 
olika spektrumanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 214
Paul Rübig

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 särskilt 
främja politiska mål som 
bredbandsprioritering och tryggande av 
konkurrensen, framför allt genom att 
genomföra direktiv 2009/114/EG (det 
ändrade GSM-direktivet)* i tid.

_____________________

*EUT L 274, 20.10.2009, s. 25.

Or. en

Ändringsförslag 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 och för att 
möta den snabbt växande efterfrågan på 
mobil datatrafik, samtidigt som man 
säkerställer utvecklingen för andra 
spektrumanvändare, exempelvis 
sändningsföretag.

Or. en
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Ändringsförslag 216
Angelika Niebler

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 samtidigt ta 
hänsyn till spektrumets samhälleliga, 
kulturella och ekonomiska värde i stort.

Or. de

Ändringsförslag 217
Petra Kammerevert

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, och 
samtidigt ta hänsyn till 
utvecklingsmöjligheterna hos 
sändningsverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Förslag till beslut
Artikel 3 – led aa (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Överbrygga den digitala klyftan och 
uppnå målen i den digitala agendan 
genom att se till att alla 
unionsmedborgare har tillgång till 
bredbandstjänster med minst 30 Mbps 
senast 2020, med hänsyn tagen till det 
förväntade audiovisuella behovet, och ge 
unionen möjlighet att skaffa sig högsta 
möjliga bredbandshastighet och 
bredbandskapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 219
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Överbrygga den digitala klyftan och 
uppnå målen i den digitala agendan 
genom att se till att alla 
unionsmedborgare har tillgång till 
bredband med minst 30 Mbps senast 2020 
och ge unionen möjlighet att skaffa sig 
högsta möjliga bredbandshastighet och 
bredbandskapacitet.

Or. ro

Ändringsförslag 220
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – led aa (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Se till att tillräckliga mängder 
lämpligt spektrum tilldelas för trådlösa 
tjänster för att möta den snabbt växande 
efterfrågan på mobil datatrafik och 
därigenom möjliggöra utvecklingen av 
kommersiella och offentliga tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Förslag till beslut
Artikel 3 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Uppmuntra till en effektiv 
spektrumanvändning för att tillgodose det 
ökade behovet av användbara frekvenser, 
och samtidigt ta hänsyn till det värde för 
samhälle, kultur, utbildning och ekonomi 
som spektrumet i sin helhet representerar.

Or. en

Ändringsförslag 222
Hella Ranner

Förslag till beslut
Artikel 3 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Uppmuntra till en effektiv 
spektrumanvändning för att tillgodose det 
ökade behovet av användbara frekvenser, 
och samtidigt ta hänsyn till det värde för 
samhälle, kultur och ekonomi som 
spektrumet i sin helhet representerar.
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Or. en

Ändringsförslag 223
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ab (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Skapa möjligheter både för den 
kommersiella sektorn och för offentliga 
tjänster genom ökad bredbandskapacitet.

Or. ro

Ändringsförslag 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

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) Öka flexibiliteten vid användningen av 
spektrum, främja innovation och 
investeringar, genom att tillämpa 
principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet på ett konsekvent sätt 
över hela unionen och därigenom skapa 
lika villkor mellan olika tekniska 
lösningar, samt genom att garantera 
förutsägbarhet i lagstiftningen, öppna upp 
harmoniserat spektrum för nya
avancerade tjänster och skapa möjligheter 
att handla med spektrumrätter, för att på så 
vis möjliggöra framväxten av 
alleuropeiska strukturer.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Ändringsförslag 226
Hella Ranner

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.

Or. de
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Ändringsförslag 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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) Effektivisera användningen av 
spektrum genom att vid behov främja 
flexibel spektrumanvändning, samt främja 
innovation och investeringar, genom att 
tillämpa principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet, garantera 
förutsägbarhet i lagstiftningen, öppna upp 
spektrum för nya tjänster och skapa 
möjligheter att handla med spektrumrätter.

Or. en

Ändringsförslag 228
Ioan Enciu

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 små och medelstora 
företag och skapa möjligheter att handla 
med spektrumrätter.

Or. en

Ändringsförslag 229
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Artikel 3 – led b 
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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 
konsekvent tillämpa principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet, garantera 
förutsägbarhet i lagstiftningen, öppna upp 
harmoniserat spektrum för nya 
avancerade tjänster och skapa möjligheter 
att handla med spektrumrätter, för att på så 
vis möjliggöra utvecklingen av 
alleuropeiska tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 230
Giles Chichester

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 
konsekvent tillämpa principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet, garantera 
förutsägbarhet i lagstiftningen, öppna upp 
harmoniserat spektrum för nya 
avancerade tjänster och skapa möjligheter 
att handla med spektrumrätter, för att på så 
vis möjliggöra alleuropeiska tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 231
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – led b 
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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 
konsekvent tillämpa principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet, garantera 
förutsägbarhet i lagstiftningen, öppna upp 
harmoniserat spektrum för nya 
avancerade tjänster och skapa möjligheter 
att handla med spektrumrätter i enlighet 
med det befintliga regelverket.

Or. en

Ändringsförslag 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Effektivisera spektrumanvändningen 
genom att ge företräde åt teknik som 
behöver lite spektrum och komplettera 
med teknik som inte behöver något 
spektrum alls, exempelvis hotspots och 
wifi.

Or. de

Ändringsförslag 233
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 3 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Öka effektiviteten vid 
spektrumanvändning genom att utnyttja 
fördelarna med allmänna tillstånd och öka 
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användningen av sådana tillstånd. användningen av sådana tillstånd, liksom 
utvecklingen av licensfritt spektrum för 
innovation. Sådana användningsområden 
skulle särskilt kunna övervägas i 
frekvensluckor (”vita fläckar”) genom 
kognitiv teknik, förutsatt att det görs en 
ordentlig konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 234
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Uppmuntra gemensamt utnyttjande 
av passiv infrastruktur, om detta är 
proportionellt och icke-diskriminerande, i 
enlighet med artikel 12 i 
direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 235
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till beslut
Artikel 3 – led d 

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 sannolikt 
kommer att snedvrida konkurrensen 
(exempelvis vid genomförandet av 
direktiv 2009/114/EG – det ändrade 
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GSM-direktivet).

Or. en

Ändringsförslag 236
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 3 – led d 

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 frekvensrättigheter eller 
genom andra åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 237
Ioan Enciu

Förslag till beslut
Artikel 3 – led d 

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 
samt snedvridning på marknaden.

Or. en



AM\860614SV.doc 17/103 PE460.855v01-00

SV

Ändringsförslag 238
Matthias Groote

Förslag till beslut
Artikel 3 – led d 

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 med största 
sannolikhet medför en snedvridning av 
konkurrensen.

Or. de

Ändringsförslag 239
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 3 – led e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Minska fragmenteringen på den inre 
marknaden genom, där så är lämpligt, ökad 
samordning och harmonisering av tekniska 
villkor för spektrumanvändning och 
-tillgänglighet, inklusive utveckling av 
gränsöverskridande tjänster, och genom 
stordrifts- och diversifieringsfördelar på 
unionsnivå.

(e) Minska fragmenteringen på den inre 
marknaden för att skapa lika villkor över 
hela EU genom, där så är lämpligt, ökad 
samordning och harmonisering av tekniska 
villkor för spektrumanvändning och 
-tillgänglighet, inklusive utveckling av 
gränsöverskridande tjänster, och genom 
stordrifts- och diversifieringsfördelar på 
unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 240
Hella Ranner

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 
andra radioenheter eller enheter utan 
radiosändare genom att uppmuntra 
utvecklingen av standarder för flexibel och 
effektiv spektrumanvändning, exempelvis 
genom att förbättra störningståligheten hos 
mottagare och fastställa lämpliga 
effektnivåer för sändningsutrustning, med 
speciell hänsyn till den sammanlagda 
effekten av en ökad volym och täthet av 
radioenheter och –tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Artikel 3 – led g 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Definiera de tekniska villkoren för 
spektrumtilldelningen, med full hänsyn till 
forskningsresultat från relevanta 
internationella organisationer om hur 
elektromagnetiska fält påverkar 
människors hälsa.

(g) Definiera de tekniska villkoren för 
spektrumtilldelningen, med full hänsyn till 
forskningsresultat från relevanta 
internationella organisationer om hur 
elektromagnetiska fält påverkar 
människors hälsa och genom tillämpning 
av teknik- och tjänsteneutralitet.

Or. en
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Ändringsförslag 242
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – led g 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Definiera de tekniska villkoren för 
spektrumtilldelningen, med full hänsyn till 
forskningsresultat från relevanta 
internationella organisationer om hur
elektromagnetiska fält påverkar 
människors hälsa.

(g) Definiera de tekniska villkoren för 
spektrumtilldelningen, med full hänsyn till 
forskningsresultat från relevanta 
internationella organisationer om hur 
elektromagnetiska fält påverkar 
människors hälsa och genom tillämpning 
av teknik- och tjänsteneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 243
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Ge konsumenterna tillgång till ny 
utrustning och ny teknik för att 
säkerställa deras acceptans av 
övergången till digital teknik och ett 
effektivt utnyttjande av den digitala 
utdelningen.

Or. ro

Ändringsförslag 244
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Fastställa vilka delar av spektrumet 
som bör öppnas för användning utan 



PE460.855v01-00 20/103 AM\860614SV.doc

SV

licensrättigheter och/eller reserveras för 
vetenskaplig forskning.

Or. en

Ändringsförslag 245
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Främja återanvändning av 
existerande Internetprotokoll och tekniker 
för digitala spektrumtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 246
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – led gb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Minska unionens koldioxidavtryck 
genom att förbättra den tekniska 
effektiviteten hos trådlösa 
kommunikationsnätverk och 
tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 247
Paul Rübig

Förslag till beslut
Artikel 3 – led gb (nytt) 



AM\860614SV.doc 21/103 PE460.855v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Minska unionens koldioxidavtryck 
genom att förbättra den tekniska 
effektiviteten hos trådlösa 
kommunikationsnätverk och 
tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 248
Jean-Pierre Audy

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 
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).

Or. en

Ändringsförslag 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 1. Medlemsstaterna ska senast den 
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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 på 
minst 10 MHz.

1 januari 2013 anta åtgärder för tillstånd 
och tilldelning som liknar varandra och är 
lämpliga 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 
markbundna operatörer tillgång, där det är 
möjligt och med samråd enligt artikel 11, 
direkt eller indirekt till angränsande 
spektrumblock på minst 10 MHz, för att på 
så vis möjliggöra högsta möjliga kapacitet 
och bredbandshastighet samt effektiv 
konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 250
Silvia-Adriana Ţicău

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 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), som att ge 
tillgång, där det är möjligt och med samråd 
enligt artikel 11, direkt eller indirekt till 
angränsande spektrumblock på minst 
10 MHz.

Or. ro
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Ändringsförslag 251
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, uppmuntra till ett 
gemensamt användande av spektrum samt 
delad spektrumanvändning.

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, uppmuntra till ett 
gemensamt användande av spektrum samt 
delad licensfri spektrumanvändning, 
exempelvis i frekvensluckor 
(”vita fläckar”) efter en ordentlig 
konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 252
Leonidas Donskis

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, uppmuntra till ett 
gemensamt användande av spektrum samt 
delad spektrumanvändning.

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, där det är lämpligt 
uppmuntra till ett gemensamt användande 
av spektrum samt delad 
spektrumanvändning genom att möjliggöra 
utveckling av ny teknik, såsom kognitiv 
radio.

Or. en

Ändringsförslag 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
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kommissionen, uppmuntra till ett 
gemensamt användande av spektrum samt 
delad spektrumanvändning.

kommissionen, uppmuntra till ett 
gemensamt användande av spektrum samt 
delad spektrumanvändning genom 
användning av ny teknik, såsom kognitiv 
radio.

Or. en

Ändringsförslag 254
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, uppmuntra till ett 
gemensamt användande av spektrum samt 
delad spektrumanvändning.

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, uppmuntra till ett 
gemensamt användande av spektrum samt 
delad och licensfri spektrumanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 255
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen
Henri Weber

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 
ägnas standarder för utrustning avsedd 
för funktionshindrade, som dock ska ha 
kvar rätten att använda icke-
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standardiserad utrustning om de föredrar 
det.

Or. en

Ändringsförslag 256
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska intensifiera sina 
forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
ny teknik, exempelvis kognitiv teknik, 
eftersom utvecklingen av sådan kan ge ett 
framtida mervärde genom att effektivisera 
spektrumanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 257
Hella Ranner

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 apparater kan 
användas jämsides med varandra, till 
nytta för slutanvändare och konsumenter, 
genom att vidta åtgärder som exempelvis 
dialoger mellan berörda parter samt 
kompensationsmekanismer.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Giles Chichester

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. Vidare ska 
medlemsstaterna främja kontinuerlig 
effektiv spektrumanvändning för både 
nätverk och användartillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 259
Paul Rübig

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. Vidare ska 
medlemsstaterna införa incitament för en 
effektiv spektrumanvändning för både 
nätverk och tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

villkor och procedurer för urval främjar 
investeringar och en effektiv 
spektrumanvändning, och därutöver ska 
det införas incitament för att göra trådlös 
hårdvara och mjukvara mer 
spektrumeffektiv. 

Or. en

Ändringsförslag 261
Catherine Trautmann

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 apparater kan 
användas jämsides med varandra.

Or. en

Ändringsförslag 262
Jens Rohde, Fiona Hall

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 
konkurrens och lika villkor över hela EU, 
investeringar och en effektiv 
spektrumanvändning.

Or. en
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Ändringsförslag 263
Lena Kolarska-Bobińska

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 som en allmän 
nyttighet.

Or. en

Ändringsförslag 264
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska främja 
kontinuerlig effektiv spektrumanvändning 
för både nätverk, användartillämpningar 
och apparater.

Or. en

Ändringsförslag 265
Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att undvika en eventuell 
fragmentering av den inre marknaden på 
grund av olika procedurer och villkor för 
urval av harmoniserade spektrumband som 
tilldelats för elektroniska 
kommunikationstjänster och som kan 

5. För att undvika en eventuell 
fragmentering av den inre marknaden på 
grund av olika procedurer och villkor för 
urval av harmoniserade spektrumband som 
tilldelats för elektroniska 
kommunikationstjänster och som kan 
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överlåtas i alla medlemsstater i enlighet 
med artikel 9b i direktiv 2002/21/EG, ska 
kommissionen, i samarbete med 
medlemsstaterna ta fram riktlinjer om 
tillståndsvillkor och tillståndsförfaranden 
för dessa band, i synnerhet gällande 
infrastrukturdelning och täckningsvillkor.

överlåtas i alla medlemsstater i enlighet 
med artikel 9b i direktiv 2002/21/EG, ska 
kommissionen, i samarbete med 
medlemsstaterna ta fram riktlinjer om 
tillståndsvillkor och tillståndsförfaranden 
för dessa band och på så sätt säkerställa 
lika villkor över hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 266
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att undvika en eventuell 
fragmentering av den inre marknaden på 
grund av olika procedurer och villkor för 
urval av harmoniserade spektrumband som 
tilldelats för elektroniska 
kommunikationstjänster och som kan 
överlåtas i alla medlemsstater i enlighet 
med artikel 9b i direktiv 2002/21/EG, ska 
kommissionen, i samarbete med 
medlemsstaterna ta fram riktlinjer om 
tillståndsvillkor och tillståndsförfaranden 
för dessa band, i synnerhet gällande 
infrastrukturdelning och täckningsvillkor.

5. För att undvika en eventuell 
fragmentering av den inre marknaden på 
grund av olika procedurer och villkor för 
urval av harmoniserade spektrumband som 
tilldelats för elektroniska 
kommunikationstjänster och som kan 
överlåtas i alla medlemsstater i enlighet 
med artikel 9b i direktiv 2002/21/EG, ska 
kommissionen, i samarbete med 
medlemsstaterna och med respekt för 
subsidiaritetsprincipen, ta fram riktlinjer 
om tillståndsvillkor och 
tillståndsförfaranden för dessa band, i 
synnerhet gällande infrastrukturdelning och 
täckningsvillkor.

Or. ro

Ändringsförslag 267
Matthias Groote

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



PE460.855v01-00 30/103 AM\860614SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Åtgärderna i punkt 1 ska vidtas utöver 
frigörandet av 900 MHz-bandet, som ska 
ske inom kort på grundval av det ändrade 
GSM-direktivet. Åtgärderna ska vidtas 
utan diskriminering och får inte tillåta 
snedvridning av konkurrensen till förmån 
för dominerande operatörer.

Or. de

Ändringsförslag 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att undvika alltför stor påverkan 
av elektromagnetiska fält och förbättra 
överföringsnätens effektivitet ska 
medlemsstaterna uppmuntra 
licensinnehavare av spektrumrättigheter 
att samarbeta mer om gemensamt 
utnyttjande av överföringsinfrastruktur, 
med särskilt fokus på tätbefolkade 
områden.  

Or. en

Ändringsförslag 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Åtgärderna i punkt 1 ska vidtas utöver 
frigörandet av 900 MHz-bandet – som ska 
genomföras inom kort på ett 
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konkurrensfrämjande sätt i enlighet med 
direktiv 2009/114/EG (det ändrade 
GSM-direktivet) – och får inte vara 
diskriminerande eller snedvrida 
konkurrensen till förmån för 
dominerande operatörer.

Or. en

Ändringsförslag 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Åtgärderna i punkt 1 ska vidtas utöver 
frigörandet av 900 MHz-bandet – som ska 
genomföras inom kort på ett 
konkurrensfrämjande sätt i enlighet med 
direktiv 2009/114/EG (det ändrade 
GSM-direktivet) – och får inte vara 
diskriminerande eller snedvrida 
konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 271
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska föreslå åtgärder för att begränsa de 
rättsliga motsättningarna och 
ansvarsfrågorna i samband med 
användning av trådlösa meshnät och 
radiospektrum för tillhandahållande av 
Internettjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 272
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 

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.

1. Medlemsstaterna ska främja en effektiv 
konkurrens och undvika otillbörliga 
snedvridningar av konkurrensen på den 
inre marknaden i samband med 
elektroniska kommunikationstjänster i 
enlighet med artikel 9.7 i 
direktiv 2002/21/EG och artikel 5.6 i 
direktiv 2002/20/EG.

Or. en

Ändringsförslag 273
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 

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.

1. Medlemsstaterna ska upprätthålla och 
främja en effektiv konkurrens och undvika 
otillbörliga snedvridningar av 
konkurrensen både på den inre marknaden 
och på specifika nationella marknader.

Or. ro

Ändringsförslag 274
Giles Chichester

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen 
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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 undersöka 
huruvida det är sannolikt att den 
planerade spektrumtilldelningen – med 
beaktande av befintliga 
spektrumtilldelningar till konkurrerande 
mobiloperatörer på deras territorium –
kommer att minska eller snedvrida 
konkurrensen på de berörda 
mobilmarknaderna. Om det är sannolikt 
att den planerade spektrumtilldelningen –
med beaktande av befintliga 
spektrumtilldelningar – kommer att 
minska eller snedvrida konkurrensen ska 
medlemsstaterna motverka denna 
minskning eller snedvridning genom att 
vidta minst en av följande åtgärder, utan 
att detta påverkar tillämpningen av 
konkurrensreglerna:

Or. en

Ändringsförslag 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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 
tilldelning, ackumulering, överlåtelse eller 
ändringar av nyttjanderätterna för 
radiofrekvenser, ska medlemsstaterna före 
en planerad spektrumtilldelning göra en 
grundlig marknadsanalys för att 



PE460.855v01-00 34/103 AM\860614SV.doc

SV

undersöka huruvida det är sannolikt att 
tilldelningen kommer att snedvrida eller 
minska konkurrensen på de berörda 
mobilmarknaderna, med beaktande av 
befintliga spektrumrättigheter hos 
berörda marknadsoperatörer. Om det är 
sannolikt att spektrumtilldelningen 
kommer att snedvrida eller minska 
konkurrensen ska medlemsstaterna vidta
de mest lämpade åtgärderna för att främja 
effektiv konkurrens samt minst en av
följande åtgärder, utan att detta påverkar 
tillämpningen av konkurrensreglerna:

Or. en

Ändringsförslag 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlemsstaterna kan begränsa den 
mängd spektrum för vilken nyttjanderätter 
tilldelas en enskild ekonomisk aktör och 
rätter kan tilldelas med användningsvillkor, 
som att tillhandahålla tillgång för 
grossister, för vissa band eller vissa 
bandgrupper med liknande egenskaper, till 
exempel att göra banden under 1 GHz 
tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster.

(a) Medlemsstaterna kan begränsa den 
mängd spektrum för vilken nyttjanderätter 
tilldelas en enskild ekonomisk aktör, och 
rätter kan tilldelas med användningsvillkor 
för vissa band eller vissa bandgrupper med 
liknande egenskaper, till exempel att göra 
banden under 1 GHz tillgängliga för 
elektroniska kommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlemsstaterna kan begränsa den 
mängd spektrum för vilken nyttjanderätter 
tilldelas en enskild ekonomisk aktör och 
rätter kan tilldelas med användningsvillkor, 
som att tillhandahålla tillgång för 
grossister, för vissa band eller vissa 
bandgrupper med liknande egenskaper, till 
exempel att göra banden under 1 GHz 
tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster.

(a) Medlemsstaterna kan begränsa den 
mängd spektrum för vilken nyttjanderätter 
tilldelas en enskild ekonomisk aktör och 
rätter kan tilldelas med användningsvillkor, 
som att tillhandahålla tillgång för 
grossister, nationell eller regional 
roaming, för vissa band eller vissa 
bandgrupper med liknande egenskaper, till 
exempel att göra banden under 1 GHz 
tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 278
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlemsstaterna kan begränsa den 
mängd spektrum för vilken nyttjanderätter 
tilldelas en enskild ekonomisk aktör och 
rätter kan tilldelas med användningsvillkor, 
som att tillhandahålla tillgång för 
grossister, för vissa band eller vissa 
bandgrupper med liknande egenskaper, till 
exempel att göra banden under 1 GHz 
tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster.

(a) Medlemsstaterna kan begränsa den 
mängd spektrum för vilken nyttjanderätter 
tilldelas en enskild aktör och rätter kan 
tilldelas med användningsvillkor, som att 
tillhandahålla tillgång för grossister, för 
vissa band eller vissa bandgrupper med 
liknande egenskaper, till exempel att göra 
banden under 1 GHz tillgängliga för 
elektroniska kommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

(aa) Medlemsstaterna kan reservera en 
viss del av ett frekvensband eller en 
bandgrupp för tilldelning till nya aktörer 
som ännu inte fått några frekvenser eller 
som fått avsevärt färre frekvenser, för att 
trygga likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar mellan gamla 
och nya aktörer på marknaden för mobil 
kommunikation genom att ge alla tillgång 
till lägre frekvensband på lika villkor.  

Or. en

Ändringsförslag 280
Lena Kolarska-Bobińska

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 
liknande egenskaper, eller genom att 
reservera spektrum för användning utan 
licens på dessa band.

Or. en

Ändringsförslag 281
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlemsstaterna kan neka att bevilja (b) Medlemsstaterna kan neka att bevilja 
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nyttjanderätter eller tillåta ny 
spektrumanvändning i vissa band, eller 
ställa villkor för att bevilja nya 
nyttjanderätter eller tillstånd för ny 
spektrumanvändning, om detta kan leda till 
en ackumulering av spektrumfrekvenser 
hos vissa ekonomiska aktörer som riskerar 
att medföra en avsevärd snedvridning av 
konkurrensen.

nyttjanderätter eller tillåta ny 
spektrumanvändning i vissa band, eller 
ställa villkor för att bevilja nya 
nyttjanderätter eller tillstånd för ny 
spektrumanvändning, om detta kan leda till 
en ackumulering av spektrumfrekvenser 
hos vissa ekonomiska aktörer och om 
denna ackumulering riskerar att medföra 
en avsevärd snedvridning av konkurrensen.

Or. ro

Ändringsförslag 282
Silvana Koch-Mehrin

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 
direktiv 2002/20/EG, om det anses 
nödvändigt för att i efterhand korrigera en 
överdriven ackumulering av 
spektrumfrekvenser hos vissa ekonomiska 
aktörer som sannolikt kan snedvrida
konkurrensen (till exempel vid 
genomförandet av direktiv 2009/114/EG 
(det reviderade GSM-direktivet)).

Or. en

Ändringsförslag 283
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpningen av de åtgärder som 
finns omnämnda i punkt 2 ska 
medlemsstaterna iaktta förfarandena för 
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införande eller ändring av sådana villkor 
som fastställts i direktiv 2009/140/EG 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.

Or. en

Ändringsförslag 284
Catherine Trautmann

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 och främja en effektiv 
konkurrens. Av omsorg om detta samt för 
att undvika utdragna diskussioner som 
hindrar ibruktagandet och blir till skada 
för kunderna bör medlemsstaterna 
överväga om det vore lämpligt att 
fastställa tidsgränser för förhandlingarna 
med huvudmännen om utbyggnaden av 
passiv infrastruktur. Efter denna tidpunkt 
bör det anses att ingen överenskommelse 
uppnåtts och nya förhandlingar bör 
kunna inledas.

Or. en
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Ändringsförslag 285
Hella Ranner

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 och främja en effektiv 
konkurrens, liksom också främja 
slutanvändarnas erfarenheter genom 
samexistens mellan nya och befintliga 
tjänster och apparater och genom 
åtgärder såsom dialoger mellan berörda 
parter och mekanismer för ersättning.  

Or. en

Ändringsförslag 286
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

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 främja en effektiv konkurrens genom 
att till nytta för unionsmedborgarna och 
EU:s konsumenter förhindra eventuella 
konkurrenshämmande konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 287
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 
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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 och främja en effektiv 
konkurrens genom att till nytta för 
unionsmedborgarna och 
EU:s konsumenter förhindra eventuella 
konkurrenshämmande konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 288
Giles Chichester

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 och främja en effektiv 
konkurrens genom att till nytta för 
unionsmedborgarna och 
EU:s konsumenter förhindra eventuella 
konkurrenshämmande konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 289
Jean-Pierre Audy

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 i 
samband med elektroniska 
kommunikationstjänster inte orsakar 
obefogade förseningar och främja en 
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effektiv konkurrens till nytta för 
unionsmedborgarna och 
EU:s konsumenter. 

Or. en

Ändringsförslag 290
Silvia-Adriana Ţicău

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 samt att de garanterar 
förutsägbarhet och främja investeringar 
och en effektiv konkurrens.

Or. ro

Ändringsförslag 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 främja en effektiv konkurrens.

Or. en
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Ändringsförslag 292
Silvana Koch-Mehrin

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 främja en effektiv konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
iaktta förfarandena för att införa och 
ändra sådana villkor, som fastställts i 
direktiv 2009/140/EG* 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.
______________________
* EUT L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Maria Da Graça Carvalho

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 
iaktta förfarandena för att införa och 
ändra sådana villkor, som fastställts i 
direktiv 2009/140/EG 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.

Or. en

Ändringsförslag 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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 
iaktta förfarandena för att införa och 
ändra sådana villkor, som fastställts i 
direktiv 2009/140/EG om ändring av 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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 i 
artikel 6 i auktorisationsdirektivet och 
iaktta förfarandena för att införa och 
ändra sådana villkor, som fastställts i 
direktiv 2009/140/EG 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.

Or. en
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Ändringsförslag 297
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet ska 
medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen vidta nödvändiga steg för 
att säkerställa att tillräckliga mängder 
spektrum, för täckning och kapacitet, görs 
tillgängliga i unionen, så att trådlös 
kommunikation effektivt kan bidra till att 
uppnå målet att alla medborgare ska ha 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbps senast 2020.

1. Utan att det påverkar principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet ska 
medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen vidta nödvändiga steg för 
att säkerställa att tillräckliga mängder 
spektrum, för täckning och kapacitet 
(också för ryggradsnätet), görs tillgängliga 
i unionen, så att trådlös kommunikation 
effektivt kan bidra till att uppnå målet att 
alla medborgare ska ha tillgång till 
bredband med en hastighet på minst 
30 Mbps senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 298
Leonidas Donskis

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet ska 
medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen vidta nödvändiga steg för 
att säkerställa att tillräckliga mängder 
spektrum, för täckning och kapacitet, görs 
tillgängliga i unionen, så att trådlös 
kommunikation effektivt kan bidra till att 
uppnå målet att alla medborgare ska ha 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbps senast 2020.

1. Utan att det påverkar principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet ska 
medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen vidta nödvändiga steg för 
att säkerställa att tillräckliga mängder 
harmoniserat spektrum, för täckning och 
kapacitet, görs tillgängliga i unionen, som 
därigenom kan få den högsta 
bredbandshastigheten i världen, så att 
trådlös kommunikation och en europeisk 
ledarroll inom nya tjänster effektivt kan 
bidra till ekonomisk tillväxt och till att 
uppnå målet att alla medborgare ska ha 
tillgång till bredband med hastigheter på 
minst 30 Mbps senast 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet ska 
medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen vidta nödvändiga steg för 
att säkerställa att tillräckliga mängder 
spektrum, för täckning och kapacitet, görs 
tillgängliga i unionen, så att trådlös 
kommunikation effektivt kan bidra till att 
uppnå målet att alla medborgare ska ha 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbps senast 2020.

1. Utan att det påverkar principerna om 
teknik- och tjänsteneutralitet ska 
medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen vidta nödvändiga steg för 
att säkerställa att tillräckliga mängder 
spektrum, för täckning och kapacitet, görs 
tillgängliga i unionen, så att trådlös 
kommunikation effektivt kan bidra till att 
uppnå målet att alla medborgare ska ha 
tillgång till bredbandsnät som klarar av en 
hastighet på minst 30 Mbps senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 300
Leonidas Donskis

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 auktorisera användningen 
av spektrum som angivits i kommissionens 
beslut 2008/477/EG (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) och 
2009/766/EG (900/1800 MHz) på villkor 
som ger konsumenterna enkel tillgång till
trådlösa bredbandstjänster.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 tillgängliggöra de 
frekvensband som angetts i 
kommissionens beslut 2008/477/EG 
(2,5-2,69 GHz), 2008/411/EG 
(3,4-3,8 GHz) och 2009/766/EG (900/1800 
MHz) för att göra trådlösa 
bredbandstjänster tillgängliga på bredare 
bas, till nytta för unionsmedborgarna och 
unionens konsumenter, utan att detta 
påverkar utbyggnaden av andra befintliga 
och framtida tjänster som har lika 
tillgång till detta spektrum på villkor som 
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anges i de kommissionsbesluten.

Or. en

Ändringsförslag 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 auktorisera användningen 
av spektrum som angivits i kommissionens 
beslut 2008/477/EG (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) och 
2009/766/EG (900/1800 MHz) på villkor 
som ger konsumenterna enkel tillgång till 
trådlösa bredbandstjänster.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 auktorisera användningen 
av spektrum som angetts i kommissionens 
beslut 2008/477/EG (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) och 
2009/766/EG (900/1800 MHz) på villkor 
som ger konsumenterna enkel tillgång till 
trådlösa bredbandstjänster, utan att detta 
påverkar utbyggnaden av andra befintliga 
och framtida tjänster som har lika 
tillgång till detta spektrum på villkor som 
anges i kommissionens beslut 
2008/411/EG.

Or. en

Ändringsförslag 302
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 auktorisera användningen 
av spektrum som angivits i kommissionens 
beslut 2008/477/EG (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) och 
2009/766/EG (900/1800 MHz) på villkor 
som ger konsumenterna enkel tillgång till 
trådlösa bredbandstjänster.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 auktorisera användningen 
av spektrum som angetts i kommissionens 
beslut 2008/477/EG (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) och 
2009/766/EG (900/1800 MHz) på villkor 
som ger konsumenterna enkel tillgång till 
trådlösa bredbandstjänster, varvid 
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användningen av frekvensbandet 
3,4-3,8 GHz av harmoniseringsskäl bör 
bygga på resultaten av 
standardiseringsorganens nu pågående 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 303
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 auktorisera användningen 
av spektrum som angivits i kommissionens 
beslut 2008/477/EG (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) och 
2009/766/EG (900/1800 MHz) på villkor 
som ger konsumenterna enkel tillgång till 
trådlösa bredbandstjänster.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2012 auktorisera användningen 
av spektrum som angetts i kommissionens 
beslut 2008/477/EG (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) och 
2009/766/EG (900/1800 MHz) på villkor 
som ger konsumenterna licensfri tillgång 
till trådlösa bredbandstjänster utan 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 304
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska verka för att 
tillhandahållarna av elektroniska 
kommunikationer fortlöpande håller sina 
nät på en nivå som motsvarar den senaste 
och effektivaste tekniken, för att själva 
bidra till den digitala utdelningen.

Or. en
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Ändringsförslag 305
Leonidas Donskis

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 
676/2002/EG. I medlemsstater där 
särskilda nationella eller lokala 
förhållanden, bland dem också problem 
med den gränsöverskridande 
samordningen av frekvenserna, förhindrar 
att bandet görs tillgängligt bör 
kommissionen, på den berörda 
medlemsstatens begäran, bevilja särskilda 
undantag fram till utgången av 2015. Om 
problem med den gränsöverskridande 
samordningen av frekvenserna med ett 
eller flera tredjeländer också i 
fortsättningen hindrar tillgängliggörandet 
av bandet beviljar kommissionen 
särskilda undantag från år till år till dess 
att hindren i fråga undanröjts. 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 att 
möta den ökande efterfrågan på trådlöst 
bredband.

Or. en

Ändringsförslag 306
Vladimir Urutchev

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 medlemsstater där 
särskilda nationella eller lokala 
förhållanden eller problem med den 
gränsöverskridande samordningen av 
frekvenserna med ett eller flera 
tredjeländer förhindrar att bandet görs 
tillgängligt kan genomförandet av 
kommissionens beslut 2010/267/EU 
senareläggas tills dessa hinder 
undanröjts. Den berörda medlemsstaten 
ska senast 6 månader efter detta besluts 
ikraftträdande för kommissionen bekräfta 
sin avsikt att använda den möjlighet till 
uppskov med genomförandet vilken 
föreskrivs i denna punkt. 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.

Or. en

Ändringsförslag 307
Lara Comi, Amalia Sartori

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 

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
676/2002/EG. I medlemsstater där 
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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.

särskilda nationella eller lokala 
förhållanden förhindrar att bandet görs 
tillgängligt ska kommissionen, på den 
berörda medlemsstatens vederbörligt 
motiverade ansökan, bevilja särskilda 
undantag fram till utgången av 2015. Om 
problem med den gränsöverskridande 
samordningen av frekvenserna med ett 
eller flera tredjeländer också i 
fortsättningen hindrar tillgängliggörandet 
av bandet kan kommissionen bevilja 
särskilda undantag från år till år till dess 
att hindren i fråga undanröjts. I enlighet 
med artikel 9 i direktiv 2002/21/EG ska 
kommissionen, i samarbete med 
medlemsstaterna, övervaka användningen 
av hela radiospektrum och utvärdera om 
ytterligare spektrum kan frigöras för nya 
användningsområden. Detta kommer att 
innefatta exempelvis användningen av 
teknik baserad på WiFi och DVB som en 
kompletterande plattform för tjänster till 
mobila enheter.

Or. en

Ändringsförslag 308
Jean-Pierre Audy

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 

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 676/2002/EG. I medlemsstater där 
särskilda nationella eller lokala 
förhållanden förhindrar att bandet görs 
tillgängligt bör kommissionen, på den 
berörda medlemsstatens vederbörligt 
motiverade ansökan, bevilja särskilda 
undantag fram till utgången av 2015. Om 
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samarbete med medlemsstaterna, övervaka 
användningen av spektrum under 1 GHz 
och utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden.

problem med den gränsöverskridande 
samordningen av frekvenserna med ett 
eller flera tredjeländer också i 
fortsättningen hindrar tillgängliggörandet 
av bandet kan kommissionen bevilja 
särskilda undantag från år till år till dess 
att hindren i fråga undanröjts. 
I enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG ska kommissionen, i 
samarbete med medlemsstaternautvärdera 
om ytterligare spektrum kan frigöras för 
nya användningsområden i anslutning till 
arbetet med den förteckning som avses i 
artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 309
Arturs Krišjānis Kariņš

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 
676/2002/EG. I medlemsstater där 
särskilda nationella eller lokala 
förhållanden förhindrar att bandet görs 
tillgängligt bör kommissionen, på den 
berörda medlemsstatens vederbörligt 
motiverade ansökan, bevilja särskilda 
undantag fram till utgången av 2015. Om 
problem med den gränsöverskridande 
samordningen av frekvenserna med ett 
eller flera tredjeländer också i 
fortsättningen hindrar tillgängliggörandet 
av bandet kan kommissionen bevilja 
särskilda undantag från år till år till dess 
att hindren i fråga undanröjts. I enlighet 
med artikel 9 i direktiv 2002/21/EG ska 
kommissionen, i samarbete med 
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medlemsstaterna, övervaka användningen 
av spektrum under 1 GHz och utvärdera 
om ytterligare spektrum kan frigöras för 
nya användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 310
Peter Skinner

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 
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. 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 3 GHz)
och utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 311
Jens Rohde

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 spektrumtilldelning till
elektroniska kommunikationstjänster i 
enlighet med de harmoniserade tekniska 
villkoren i beslut 676/2002/EG. Endast i 
undantagsfall och där vederbörligt 
motiverade historiska skäl förhindrar att 
bandet görs tillgängligt kan kommissionen 
bevilja särskilda undantag fram till 2015.

Or. en

Ändringsförslag 312
Henri Weber

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

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 
676/2002/EG. I medlemsstater där 
övergången till digital teknik redan är 
långt gången eller slutförd och där 
migrationen av de tjänster som ligger på 
det berörda bandet kan genomföras i tid, 
rekommenderar kommissionen att bandet 
görs tillgängligt senast den 1 januari 2013. 
I enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG ska kommissionen, i 
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och utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden.

samarbete med medlemsstaterna, övervaka 
användningen av spektrum mellan 
300 MHz och 6 GHz och utvärdera om 
ytterligare spektrum kan frigöras för nya 
användningsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 313
Paul Rübig

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 
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 3 GHz)
och utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 314
Giles Chichester

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 
676/2002/EG. Endast när det är 
vederbörligen motiverat av tekniska skäl 
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 att 
möta den ökande efterfrågan på trådlöst 
bredband och på nya tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 
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, utgående från marknadens 
erfarenheter av nya tjänster på bandet 
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800 MHz, utvärdera om ytterligare 
spektrum kan frigöras för nya 
användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 316
Hella Ranner

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 
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, utgående från marknadens 
erfarenheter av nya tjänster på bandet 
800 MHz, utvärdera om ytterligare 
spektrum kan frigöras för nya 
användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 317
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

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 
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, 
samt mellan 300 MHz och 6 GHz, och 
utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 318
Angelika Niebler

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

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 
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 hela spektrumet och 
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och utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden.

utvärdera om ytterligare spektrum kan 
frigöras för nya användningsområden.

Or. de

Ändringsförslag 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen uppmanas att i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
åtgärder på lämpliga nivåer så att 
1,5 GHz-bandet (1452–1492 MHz), som 
redan delas mellan satellitanvändning 
och markbaserad användning, och 
2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz) 
ytterligare harmoniseras och effektivare 
används runtom i unionen för trådlösa 
bredbandstjänster. Kommissionen ska 
kontinuerligt övervaka kapacitetskraven 
för trådlösa bredbandstjänster och, när 
det är motiverat, i samarbete med 
medlemsstaterna uppskatta behovet av 
åtgärder för att harmonisera ytterligare 
spektrumband, såsom 700 MHz-bandet 
(694–790 MHz), för att bemöta den 
ökande efterfrågan på mobila 
bredbandstjänster som framför allt 
föranleds av det audiovisuella innehållet. 
Denna ytterligare harmonisering ska inte 
påverka vilka tekniska lösningar som kan 
komma att antas inom unionen och ska 
trygga likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar mellan olika 
tekniska lösningar till stöd för att unionen 
får operatörer med hela Europa som sitt 
verksamhetsfält.

Or. en
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Ändringsförslag 320
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen uppmanas att i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
åtgärder på lämpliga nivåer så att 
1,5 GHz-bandet (1452–1492 MHz) och 
2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz) 
harmoniseras och används för trådlösa 
bredbandstjänster. Kommissionen ska 
kontinuerligt övervaka kapacitetskraven 
för trådlösa bredbandstjänster och, när 
det är lämpligt, i samarbete med 
medlemsstaterna uppskatta behovet av 
åtgärder för att harmonisera ytterligare 
spektrumband, såsom 700 MHz-bandet 
(694–790 MHz). Medlemsstaterna ska vid 
behov se till att kostnaderna för migration 
eller omfördelning av 
spektrumanvändning ger upphov till 
adekvat ersättning i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 321
Leonidas Donskis

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen uppmanas att i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
åtgärder på lämpliga nivåer så att 
1,5 GHz-bandet (1452–1492 MHz) och 
2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz) 
harmoniseras och används för trådlösa 
bredbandstjänster. Kommissionen ska 
kontinuerligt övervaka kapacitetskraven 
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för trådlösa bredbandstjänster och, när 
det är motiverat, i samarbete med 
medlemsstaterna uppskatta behovet av 
åtgärder för att harmonisera ytterligare 
spektrumband, såsom 700 MHz-bandet 
(694–790 MHz).
Medlemsstaterna ska vid behov se till att 
kostnaderna för migration eller 
omfördelning av spektrumanvändning ger 
upphov till adekvat ersättning i enlighet 
med nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 322
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen uppmanas att i 
samarbete med medlemsstaterna se efter 
om ytterligare frekvensband behöver och 
kan harmoniseras och användas för 
trådlösa bredbandstjänster i samband med 
arbetet med förteckningen i artikel 8 och i 
enlighet med nuvarande lagstiftningsram. 
Kommissionen ska kontinuerligt övervaka 
kapacitetskraven för trådlösa 
bredbandstjänster och, när det är 
motiverat, i samarbete med 
medlemsstaterna uppskatta behovet av 
åtgärder för att harmonisera ytterligare 
spektrumband.
Medlemsstaterna ska vid behov se till att 
kostnaderna för migration eller 
omfördelning av spektrumanvändning ger 
upphov till adekvat ersättning i enlighet 
med nationell lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 323
Hella Ranner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen uppmanas att i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
åtgärder på lämpliga nivåer så att 
900 MHz-bandet och 2,3 GHz-bandet 
(2300–2400 MHz) harmoniseras och 
används effektivt för trådlösa 
bredbandstjänster. Kommissionen ska 
kontinuerligt övervaka kapacitetskraven 
för trådlösa bredbandstjänster. 
Medlemsstaterna ska se till att 
kostnaderna för migration eller 
omfördelning av spektrumanvändning ger 
upphov till adekvat ersättning i enlighet 
med nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att harmonisera det ytterligare 
spektrum som eventuellt behövs för att 
bemöta den ökade konsumentefterfrågan 
på mobila bredbandstjänster och andra 
nya trådlösa kommunikationstjänster, 
bland annat i form av en harmonisering 
av 1,5 GHz-bandet och 2,3 GHz-bandet 
samt en översyn av användningen av 
spektrum under 1 GHz bland annat i form 
av en eventuell harmonisering av 
700 MHz-bandet, samt för detta ändamål 
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senast den 1 januari 2014 lägga fram sina 
förslag till eventuella framtida åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen uppmanas att i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
åtgärder på lämpliga nivåer så att 
900 MHz-bandet och 2,3 GHz-bandet 
(2300–2400 MHz) harmoniseras och 
används effektivt för trådlösa 
bredbandstjänster. Kommissionen ska 
kontinuerligt övervaka kapacitetskraven 
för trådlösa bredbandstjänster. 
Medlemsstaterna ska se till att 
kostnaderna för migration eller 
omfördelning av spektrumanvändning ger 
upphov till adekvat ersättning i enlighet 
med nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 326
Paul Rübig

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen uppmanas att i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
åtgärder på lämpliga nivåer så att 
1,5 GHz-bandet (1452–1492 MHz) och 
2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz) 
harmoniseras och används för trådlösa 
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bredbandstjänster. Kommissionen ska 
kontinuerligt övervaka kapacitetskraven 
för trådlösa bredbandstjänster och 
dessutom vidta åtgärder till förmån för en 
andra digital utdelning (698–790 MHz) 
samt överväga en konvergering på lång 
sikt av tjänsterna på bandet 470-698 MHz.

Or. en

Ändringsförslag 327
Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna bedöma om ytterligare 
spektrum, såsom 700 MHz-bandet, också 
skulle kunna frigöras och 
tillgängliggöras. Vid denna bedömning 
ska det tas hänsyn till spektrumteknikens 
utveckling, eventuella framtida behov av 
spektrum för radio- och tv-sändningar 
samt bristen på spektrum inom andra 
frekvensband som lämpar sig för täckning 
med trådlöst bredband.

Or. en

Ändringsförslag 328
Hella Ranner

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 

4. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
kommissionen, säkerställa att möjligheten 
att få tillgång till bredbandsinnehåll och -
tjänster på bandet 790–862 MHz 
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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).

(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) eller andra som i dag 
använder detta band. Medlemsstaterna 
ska undersöka möjligheterna, och om 
möjligt vidta lämpliga åtgärder, så att 
omfördelningen av bandet 800 MHz inte 
negativt påverkar slutanvändarnas 
förmåga att använda enheter och 
utrustning utan radiosändare, som följer 
gällande standarder och använder samma 
frekvensband.

Or. en

Ändringsförslag 329
Catherine Trautmann

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 bredbandstjänster på 
bandet 790–862 MHz (800MHz) ska 
uppmuntras i glesbefolkade områden, 
speciellt genom täckningsskyldigheter.

Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen undersöka möjligheterna 
och, när så är lämpligt, vidta tekniska
åtgärder och lagstiftningsåtgärder så att 
det finns tillräckligt med spektrum för 
PMSE-användare (Programme Making and 
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Special Events). Kommissionen bör 
uppmuntra medlemsstaterna att se till att 
tillräckliga medel finns tillgängliga i tid 
för att täcka de direkta 
migrationskostnaderna samt de direkta 
kostnaderna i samband med skyddet av 
PMSE-verksamhet och sändningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 330
Teresa Riera Madurell

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 
undersöka möjligheterna och, om möjligt, 
vidta åtgärder så att frigörandet av bandet 
800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) samt, om det måste göras 
en omfördelning så att kanaler för digital 
marksänd tv vilka för närvarande 
använder detta band tilldelas frekvenser 
under 790 MHz, vidta åtgärder för att 
programföretagen och användarna får 
adekvat ersättning för sina kostnader till 
följd av att samtidig sändning i flera 
medier (”simulcast”) sker under en viss 
period eller för att de måste anpassa sin 
sändar- eller mottagarutrustning till de 
nya kanalerna.

Or. en



AM\860614SV.doc 67/103 PE460.855v01-00

SV

Ändringsförslag 331
Angelika Niebler

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 se till
att frigörandet av bandet 800 MHz inte 
negativt påverkar vare sig
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) eller nuvarande eller 
framtida sändningsverksamhet och att det 
vidtas lämpliga åtgärder för att ge 
hittillsvarande användare kompensation 
för de migrationskostnader som uppstår.

Or. de

Ändringsförslag 332
Petra Kammerevert

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 

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 se till
att frigörandet av bandet 800 MHz inte 
negativt påverkar vare sig
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800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events).

PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) eller nuvarande eller 
framtida sändningsverksamhet och att det 
vidtas lämpliga åtgärder för att ge 
hittillsvarande användare kompensation 
för migrationskostnader som uppstått 
eller kommer att uppstå.

Or. de

Ändringsförslag 333
Jean-Pierre Audy

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 bredbandstjänster på 
bandet 790–862 MHz (800MHz) ska 
uppmuntras i glesbefolkade områden, 
speciellt genom täckningsskyldigheter.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
undersöka möjligheterna och, när så är 
lämpligt, vidta åtgärder så att det finns 
tillräckligt med spektrum för 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events).

Or. en

Ändringsförslag 334
Sabine Verheyen

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4 
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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 
undersöka möjligheterna och, om möjligt, 
vidta åtgärder så att frigörandet av bandet 
800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) och nuvarande och 
framtida sändningsverksamhet. Detta 
innefattar också åtgärder för undvikande 
av störningar.

Or. en

Ändringsförslag 335
Henri Weber

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 
undersöka möjligheterna och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att
frigörandet av bandet 800 MHz inte 
negativt påverkar PMSE-användare 
(Programme Making and Special Events) 
eller orsakar avbrott i befintliga 
sändningstjänster.

Or. fr
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Ändringsförslag 336
Silvia-Adriana Ţicău

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 (800 MHz) 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 exempelvis 
på bandet 790–862 MHz (800 MHz) 
garanteras 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).

Or. ro

Ändringsförslag 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

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 
undersöka möjligheterna och, om möjligt, 
vidta åtgärder så att frigörandet av bandet 
800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) eller andra som i dag 
använder detta band.
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Or. en

Ändringsförslag 338
Patrizia Toia

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 
undersöka möjligheterna och, om möjligt, 
vidta åtgärder så att frigörandet av bandet 
800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) och inte heller leder till 
störningar av nuvarande 
sändningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 339
Giles Chichester

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 

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 
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800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events).

800 MHz inte negativt påverkar 
PMSE-användare (Programme Making and 
Special Events) och inte heller leder till 
störningar av nuvarande 
sändningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 340
Henri Weber

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 att elektroniska 
kommunikationstjänster på bandet 
800 MHz orsakar skadliga störningar i 
sändningstjänster och PMSE-tjänster på 
band under 790 MHz.
Kommissionen ska uppmuntra 
medlemsstaterna att se till att det i god tid 
finns tillräckliga ekonomiska medel för 
att täcka migrationskostnaderna samt 
kostnader för åtgärder avsedda att 
begränsa störningarna i 
sändningstjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 341
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska i samarbete med 
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medlemsstaterna bedöma huruvida 
tilldelningarna av olicensierat spektrum 
för WAS/RLAN i enlighet med 
beslut nr 2005/513/EG kan utökas till en 
avsevärt större del av 5 GHz-bandet som 
ska identifieras genom förteckningen i 
artikel 8 för att anpassa kraven i enlighet 
med nya standarder på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 342
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna bedöma huruvida 
tilldelningarna av olicensierat spektrum 
för WAS/RLAN i enlighet med 
beslut nr 2005/513/EG kan utökas i 
samband med förteckningen i artikel 8 
och beroende på användningen av 
spektrum för andra 
användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 343
Giles Chichester

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 att elektroniska 
kommunikationstjänster på bandet 
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800 MHz orsakar skadliga störningar i 
sändningstjänster och PMSE-tjänster på 
band under 790 MHz.

Or. en

Ändringsförslag 344
Angelika Niebler

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 
undvika störningar för sändningsföretag 
och PMSE-användare.

Or. de

Ändringsförslag 345
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen bör uppmuntra 
medlemsstaterna att se till att tillräckliga 
medel finns tillgängliga i tid för att täcka 
kostnaderna för migrering och 
kostnaderna i samband med åtgärderna 
för att begränsa störningar i 
sändningstjänsterna.

Or. en
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Ändringsförslag 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 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 samt 
någon ytterligare del av spektrumet som 
kan frigöras för mobila tjänster, utan att 
detta påverkar utbyggnad av andra 
befintliga och framtida tjänster som har 
lika tillgång till detta spektrum på de 
villkor som anges i kommissionsbesluten.

Or. en

Ändringsförslag 347
Jens Rohde, Fiona Hall

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, 

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, 
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2,5-2,69 GHz och 3,4–3,8 GHz. 2,5-2,69 GHz och 3,4–3,8 GHz och andra 
band som kan frigöras och harmoniseras 
för mobilt bredband och andra nya 
trådlösa kommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 348
Leonidas Donskis

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 i nära 
samarbete med medlemsstaterna anta, som 
en prioritering, lämpliga åtgärder i enlighet 
med artikel 9b.3 i direktiv 2002/21/EG för 
att säkerställa att medlemsstaterna tillåter
överlåtande eller leasing av spektrumrätter 
inom unionen på ett eller flera av 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.

Or. en

Ändringsförslag 349
Robert Goebbels

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, 

6. För att alla medborgare ska ha tillgång 
till avancerade digitala tjänster, inklusive 
bredband, särskilt i landsbygdsområden 
samt avlägsna och glesbefolkade 
områden, ska medlemsstaterna och
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med bredband för att kunna erbjuda 
Internetåtkomst till en kostnad som är 
jämförbar med markbundna erbjudanden.

kommissionen säkerställa att det finns 
tillräckligt med spektrum för
satellittjänster för att kunna erbjuda 
Internetåtkomst och tillhandahålla 
audiovisuellt innehåll. Med hänsyn tagen 
till lämpliga kompabilitetsstudier kan 
teknisk harmonisering av ytterligare 
frekvensband övervägas i enlighet med 
beslut nr 676/2002/EG.

Or. en

Ändringsförslag 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

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. För att alla medborgare ska ha tillgång 
till avancerade digitala tjänster, inklusive 
bredband, särskilt i landsbygdsområden 
samt avlägsna och glesbefolkade 
områden, ska medlemsstaterna och
kommissionen säkerställa att det finns 
tillräckligt med spektrum för
satellittjänster för att kunna erbjuda 
Internetåtkomst och tillhandahålla 
audiovisuellt innehåll. Med hänsyn tagen 
till lämpliga kompabilitetsstudier kan 
teknisk harmonisering av ytterligare 
frekvensband övervägas i enlighet med 
beslut 676/2002/EG.

Or. en

Ändringsförslag 351
Leonidas Donskis

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6 
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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. För att alla medborgare ska ha tillgång 
till avancerade digitala tjänster, inklusive 
bredband och särskilt i avlägsna och 
glesbefolkade områden, får 
medlemsstaterna och kommissionen 
undersöka om det finns tillräckligt med 
spektrum för bredbandsbaserade 
satellittjänster för att kunna erbjuda 
Internetåtkomst.

Or. en

Ändringsförslag 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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. För att alla medborgare och företag ska 
ha tillgång till avancerade digitala 
tjänster, inklusive bredband, särskilt i 
avlägsna och glesbefolkade områden, ska 
medlemsstaterna och kommissionen 
säkerställa att det finns tillräckligt med
spektrum för harmoniserade
bredbandsbaserade satellittjänster för att 
kunna erbjuda Internetåtkomst till en 
kostnad som är jämförbar med markbundna 
erbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 353
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6 
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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. För att alla medborgare ska ha tillgång 
till avancerade digitala tjänster, inklusive 
bredband och särskilt i avlägsna och 
glesbefolkade områden, ska 
medlemsstaterna och kommissionen 
säkerställa att det finns tillräckligt med
spektrum för bredbandsbaserade
satellittjänster för att kunna erbjuda 
Internetåtkomst till en kostnad som är 
jämförbar med markbundna erbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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.

Or. en

Ändringsförslag 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid behov ska kommissionen säkerställa 6. Vid behov ska kommissionen säkerställa 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 tillräckligt 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.

Or. en

Ändringsförslag 357
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen undersöka möjligheterna 
att sprida tillgängligheten och 
användningen av pikoceller och 
femtoceller.

Or. en
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Ändringsförslag 358
Ioan Enciu

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samarbete med medlemsstaterna ska 
kommissionen genomföra studier och 
undersöka möjligheterna att ta fram 
tillståndsscheman som kan bidra till sänkta 
koldioxidutsläpp genom energibesparingar 
vid användningen av spektrum och genom 
att tillgängliggöra spektrum för trådlösa 
tekniker som är energieffektivare, inklusive 
smarta nät och elmätare.

2. I samarbete med medlemsstaterna ska 
kommissionen genomföra studier och 
undersöka möjligheterna att ta fram 
tillståndsscheman som kan bidra till sänkta 
koldioxidutsläpp genom energibesparingar 
vid användningen av spektrum och genom 
att tillgängliggöra spektrum för trådlösa 
tekniker som är energisnålare och
energieffektivare, inklusive smarta nät och 
elmätare.

Or. en

Ändringsförslag 359
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna utöka de studier som 
avses i punkt 2 för att effektivisera andra 
distributionsnät såsom 
vattenförsörjningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 360
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 3 
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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 undersöka 
efterfrågan på spektrum för skydd av 
allmänheten och katastrofhjälp samt 
möjligheterna att dela spektrum med 
militära användningsområden och att 
använda kommersiella nätverk för skydd 
av allmänheten och katastrofhjälp för att
säkerställa att det finns tillgång till
tillräcklig kapacitet 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

Ändringsförslag 361
Petra Kammerevert

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 
spektrumet som används för 
sändningsverksamhet.

Or. de
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Ändringsförslag 362
Hella Ranner

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 
spektrumet som används för 
sändningsverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 363
Catherine Trautmann

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 och 
harmoniserade band 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 364
Jens Rohde, Fiona Hall

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

Ändringsförslag 365
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

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 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

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

Ändringsförslag 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 368
Vladimir Urutchev

Förslag till beslut
Artikel 7 - punkt 4a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Åtgärder som påverkar 
radiofrekvensband som används av en 
medlemsstat exklusivt och direkt för 
ändamål som rör allmän säkerhet och 
försvar. 
Om en åtgärd kommer att påverka 
radiofrekvensband som används av en 
medlemsstat exklusivt och direkt för 
ändamål som rör allmän säkerhet och 
försvar och om frigörandet av dessa 
frekvensband skulle utgöra en alltför stor 
börda får medlemsstaten fortsätta att 
använda de banden för ändamål som rör 
allmän säkerhet och försvar tills de 
system som finns i detta band vid datumet 
för anmälan om harmoniseringsåtgärder 
fasats ut. Medlemsstaten ska 
vederbörligen underrätta kommissionen 
om sitt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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
nödvändig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning. Den tillhandahållna 
informationen ska vara så detaljerad att 
man i förteckningen kan bedöma 
spektrumanvändningens effektivitet samt 
identifiera möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 3 GHz. Vid behov 
ska medlemsstaterna tillhandahålla 
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licensspecifik information som inbegriper 
användare inom både den kommersiella 
och den offentliga sektorn utan att det 
påverkar möjligheterna att utelämna 
kommersiellt känsliga uppgifter och 
konfidentiell information.

Or. en

Ändringsförslag 370
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla 
all lämplig 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 förse 
kommissionen med all lämplig
information om spektrumband som skulle 
kunna omfördelas i framtiden, till
exempel på grund av ineffektiv eller 
utebliven användning eller teknisk 
utveckling. Denna information ska ligga 
till grund för en förteckning som ska 
hjälpa kommissionen att identifiera 
spektrumband som skulle kunna vara 
lämpliga för harmonisering för att stödja 
unionens strategier som anges i detta 
beslut. Förteckningen bör också främja 
innovation och öka konkurrensen på den 
inre marknaden till fördel för både 
privata och offentliga användare och 
samtidigt ta hänsyn till potentiella positiva 
och negativa effekter för befintliga 
användare av dessa band.

Or. en

Ändringsförslag 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och identifiera
framtida efterfrågan på spektrum inom 
unionen. Som ett första steg ska 
förteckningen omfatta frekvenser i 
området 300 MHz till 3 GHz.

Or. en

Ändringsförslag 372
Giles Chichester

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över hela den befintliga 
radiospektrumanvändningen och möjliga 
framtida spektrumbehov inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 373
Catherine Trautmann

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 1. Kommissionen ska tillsammans med 



AM\860614SV.doc 89/103 PE460.855v01-00

SV

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

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

Or. en

Ändringsförslag 374
Jens Rohde
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 6 GHz.

Or. en

Ändringsförslag 375
Henri Weber

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 

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

spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 6 GHz.

Or. fr

Ändringsförslag 376
Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 6 GHz.

Or. en

Ändringsförslag 377
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 5 GHz.

Or. en
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Ändringsförslag 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 5 GHz.

Or. en

Ändringsförslag 379
Paul Rübig

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 5 GHz.

Or. en

Ändringsförslag 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla all 
lämplig 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 
lämplig information om 
spektrumanvändningen, skapa en 
förteckning över befintlig 
spektrumanvändning och möjliga framtida 
spektrumbehov inom unionen, i synnerhet i 
området 300 MHz till 5 GHz.

Or. en

Ändringsförslag 381
Jean-Pierre Audy

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2 
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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. Om 
utnyttjandet inte är optimalt ska dessutom 
nödvändiga åtgärder vidtas för att 
effektivisera det så långt det är möjligt.
Förteckningen ska även beakta framtida 
behov utifrån konsumenternas och 
operatörernas behov, och möjligheterna att 
tillgodose dessa behov.

Or. de

Ändringsförslag 383
Catherine Trautmann

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, på 
grundval av öppna, tydliga och 
gemensamt definierade kriterier och 
metoder för bedömning. Den ska även 
beakta framtida behov utifrån 
konsumenternas och operatörernas behov, 
och möjligheterna att tillgodose dessa 
behov.

Or. en
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Ändringsförslag 384
Patrizia Toia

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, på 
grundval av tydligt definierade och öppna 
kriterier och metoder för bedömning. Den 
ska även beakta framtida behov utifrån 
konsumenternas och operatörernas behov, 
och möjligheterna att tillgodose dessa 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 385
Pilar del Castillo Vera

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, på 
grundval av tydligt definierade och öppna 
kriterier och metoder för bedömning. Den 
ska även beakta framtida behov utifrån 
konsumenternas och operatörernas behov, 
och möjligheterna att tillgodose dessa 
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behov.

Or. en

Ändringsförslag 386
Giles Chichester

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, på 
grundval av tydligt definierade och öppna 
kriterier och metoder för bedömning. Den 
ska även beakta framtida behov utifrån 
konsumenternas och operatörernas behov, 
och möjligheterna att tillgodose dessa 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 387
Henri Weber

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 

2. Den förteckning som avses i punkt 1 
ska, på grundval av tydligt definierade och 
genomskådliga kriterier och metoder,
tillgodose behov för utvärderingar av 
teknisk effektivitet av befintlig 
spektrumanvändning och identifikation av 
icke effektiva tekniker och tillämpningar, 
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även beakta framtida behov utifrån 
konsumenternas och operatörernas behov, 
och möjligheterna att tillgodose dessa 
behov.

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.

Or. fr

Ändringsförslag 388
Gaston Franco

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, på 
grundval av tydligt definierade och 
genomskådliga kriterier och metoder. Den 
ska även beakta framtida behov utifrån 
konsumenternas och operatörernas behov, 
och möjligheterna att tillgodose dessa 
behov.

Or. fr

Ändringsförslag 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 

2. Den förteckning som avses i punkt 1 ska 
tillgodose behov för utvärderingar av 
teknisk effektivitet av befintlig 
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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.

spektrumanvändning och identifikation av 
icke effektiva tekniker och tillämpningar, 
oanvänt eller dåligt utnyttjat spektrum och 
möjligheter till spektrumdelning. Den ska 
även beakta framtida behov, däribland 
långsiktiga behov, utifrån konsumenternas 
och operatörernas behov, och 
möjligheterna att tillgodose dessa behov.

Or. en

Ändringsförslag 390
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

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, samhällenas, företagens
och operatörernas behov, och 
möjligheterna att tillgodose dessa behov.

Or. en

Ändringsförslag 391
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den förteckning som avses i punkt 1 
ska tillgodose behov för utvärderingar av 
teknisk effektivitet av befintlig 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den förteckning som avses i punkt 1 ska 
åskådliggöra användningen av olika 
former av spektrum, både av privata och
offentliga användare, och möjliggöra 
identifikation av spektrumband som kan 
tilldelas eller omfördelas för att öka 
effektiviteten, främja innovation och öka 
konkurrensen på den inre marknaden till 
fördel för både privata och offentliga 
användare och samtidigt ta hänsyn till 
potentiella positiva och negativa effekter 
för befintliga användare av dessa band.

3. Den förteckning som avses i punkt 1 ska 
åskådliggöra offentliga användares 
användning av olika former av spektrum 
och möjliggöra identifikation av 
spektrumband som kan tilldelas eller 
omfördelas för att öka effektiviteten, 
främja innovation och öka konkurrensen på 
den inre marknaden till fördel för både 
privata och offentliga användare och 
samtidigt ta hänsyn till potentiella positiva 
och negativa effekter för befintliga 
användare av dessa band, däribland 
effekterna utanför EU:s gränser.

Or. en

Ändringsförslag 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 394
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska undersöka vilken 
potential som teknik med meshnät har för 
att effektivisera användningen av 
spektrum genom pilottillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 395
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska undersöka vilken 
potential som teknik med trådlösa 
meshnät har genom pilottillämpningar.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Giles Chichester

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

Or. en

Ändringsförslag 397
Gaston Franco

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

Or. fr

Ändringsförslag 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen ska delta i internationella 
förhandlingar om spektrumfrågor för att 

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

försvara sina intressen och för att se till att 
unionen har en gemensam hållning, i 
enlighet med unionslagstiftningen i fråga 
om, bland annat, principerna om unionens 
interna och externa kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 399
Ioan Enciu

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 
unionslagstiftningen, och att tillräckliga 
mängder skyddat spektrum finns 
tillgängligt för genomförandet av
sektorspolitik inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 400
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

4. För att lösa frågor om koordinering av 
spektrum som annars skulle hindra 
medlemsstaterna att uppfylla sina 
skyldigheter enligt unionens lagstiftning 
om spektrumpolitik och förvaltning av 
spektrum ska unionen bidra med politiskt 
och tekniskt stöd till medlemsstaterna i 
deras bilaterala förhandlingar med 
grannländer utanför unionen, inklusive 
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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.

kandidat- och anslutningsländer. 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

Ändringsförslag 401
Silvia-Adriana Ţicău

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, på begäran, bidra med 
politiskt och teknisk stöd till 
medlemsstaterna i deras bilaterala 
förhandlingar med grannländer utanför 
unionen, inklusive kandidat- och 
anslutningsländer, för att eliminera 
skadliga interferenser och störningar och 
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. ro

Ändringsförslag 402
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 4 
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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, på begäran, bidra med 
politiskt och tekniskt stöd till 
medlemsstaterna i deras bilaterala och 
multilaterala förhandlingar med
tredjeländer, i synnerhet 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


