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Ändringsförslag 24
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Radiofrekvenser bör ses som en 
begränsad allmän resurs med ett betydande 
värde för allmänheten och marknaden. Det 
ligger därför i det allmännas intresse att 
spektrum hanteras så effektivt som möjligt
ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv och att hinder för dess effektiva 
användning gradvis försvinner.

(16) Radiofrekvenser bör ses som en 
begränsad allmän resurs med ett betydande
värde för allmänheten och ekonomiskt sett
och de utgör en ofrånkomlig förutsättning 
för att vissa mål inom den allmännyttiga 
politiken ska kunna nås. Spektrum bör 
därför hanteras effektivt och med 
vederbörlig hänsyn tagen till det allmänna 
bästa ur ett ekonomiskt, socialt, kulturellt
och miljömässigt perspektiv och hinder för 
dess effektiva användning bör gradvis 
elimineras.

Or. en

Motivering

Spektrum är förvisso en allmän resurs och kan inte anses som någons privata egendom. Men 
effektiviteten i det bör inte och kan inte göras till en fråga bara om marknadskriterier. Både 
dess ekonomiska värde och dess värde för allmänheten bör behandlas i enlighet därmed och 
på ett väl avvägt sätt så att spektrum hanteras effektivt.

Ändringsförslag 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Radiofrekvenser bör ses som en 
begränsad allmän resurs med ett betydande 
värde för allmänheten och marknaden. Det 
ligger därför i det allmännas intresse att 
spektrum hanteras så effektivt som möjligt 
ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv och att hinder för dess effektiva 

(16) Radiofrekvenserna tillhör 
medlemsstaterna. De bör ses som en 
begränsad allmän resurs med ett betydande 
värde för allmänheten och ekonomiskt sett. 
Det ligger därför i det allmännas intresse 
att spektrum hanteras så effektivt som 
möjligt ur ett socialt, kulturellt,
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 
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användning gradvis försvinner. och att hinder för dess effektiva 
användning gradvis försvinner.

Or. en

Motivering

Radiofrekvenserna är utan tvivel en begränsad allmän resurs. Det bör klarläggas att det i 
första hand är medlemsstaterna som har ansvaret för dem.

Ändringsförslag 26
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för ett frekvensband (nedan kallad 
”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör
bli ett undantag och bör tydligt motiveras 
och bli föremål för regelbundna 
granskningar.

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för frekvensband som är tillgängliga för 
elektroniska kommunikationstjänster i 
nationella frekvensallokeringstabeller och 
i Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser, (nedan kallad 
”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör 
gälla när mål av allmänt intresse står på 
spel.

Or. en

Motivering

Behövs för att konsekvens i juridiskt hänseende ska råda med den definition på 
tjänsteneutralitet som föreslagits i artikel 9.4 första stycket i ramdirektivet.
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Ändringsförslag 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för ett frekvensband (nedan kallad 
”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör 
bli ett undantag och bör tydligt motiveras 
och bli föremål för regelbundna 
granskningar.

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för frekvensband som är tillgängliga för 
elektroniska kommunikationstjänster i 
nationella frekvensallokeringstabeller och 
i Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser, (nedan kallad 
”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör 
gälla när mål av allmänt intresse står på 
spel.

Or. en

Motivering

Behövs för att konsekvens i juridiskt hänseende ska råda med definitionen på 
tjänsteneutralitet.

Ändringsförslag 28
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för ett frekvensband (nedan kallad 

(20) Flexibiliteten när det gäller 
spektrumhantering och tillträde till 
spektrum bör öka så att spektrumanvändare 
genom teknik- och tjänsteneutrala tillstånd 
kan välja de bästa teknikerna och tjänsterna 
för ett frekvensband (nedan kallad 
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”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör 
bli ett undantag och bör tydligt motiveras 
och bli föremål för regelbundna 
granskningar.

”principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet”). Det administrativa 
fastställandet av tekniker och tjänster bör 
bli ett undantag och bör gälla när mål av 
allmänt intresse står på spel.

Or. en

Ändringsförslag 29
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Undantag till principen om 
teknikneutralitet bör begränsas och 
motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
där det är absolut nödvändigt att uppfylla 
ett undantag till principen om 
tjänsteneutralitet.

(21) Begränsningar av principen om 
teknikneutralitet bör vara ändamålsenliga
och motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
för att uppfylla ett mål av allmänt intresse 
som överensstämmer med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Garanterar konsekvensen med texten i direktivet, där det i fråga om teknikneutraliteten talas 
om ”begränsningar” och inte om ”undantag”. Begränsningarna bör inte gälla bara för 
undantag till principen om teknikneutralitet utan också uppfylla mål av allmänt intresse.
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Ändringsförslag 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Undantag till principen om 
teknikneutralitet bör begränsas och 
motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
där det är absolut nödvändigt att uppfylla 
ett undantag till principen om 
tjänsteneutralitet.

(21) Begränsningar av principen om 
teknikneutralitet bör vara ändamålsenliga
och motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
för att uppfylla ett mål av allmänt intresse 
som överensstämmer med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Garanterar konsekvensen med texten i direktivet, där det i fråga om teknikneutraliteten talas 
om ”begränsningar” och inte om ”undantag”. Begränsningarna bör inte gälla bara för 
undantag till principen om teknikneutralitet utan också uppfylla mål av allmänt intresse.

Ändringsförslag 31
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Undantag till principen om 
teknikneutralitet bör begränsas och 
motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 

(21) Begränsningar av principen om 
teknikneutralitet bör vara ändamålsenliga 
och motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar, t.ex. genom att införa 
utsläppsmasker och effektnivåer eller 
skydda allmänheten genom att begränsa 
dess exponering för elektromagnetiska fält 
eller säkerställa en god fördelning av 
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spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
där det är absolut nödvändigt att uppfylla 
ett undantag till principen om 
tjänsteneutralitet.

spektrum, särskilt där dess användning 
endast underkastas allmänna tillstånd eller 
där det är absolut nödvändigt att uppfylla 
ett undantag till principen om 
tjänsteneutralitet.

Or. en

Motivering

Garanterar konsekvensen med texten i direktivet, där det i fråga om teknikneutraliteten talas 
om ”begränsningar” och inte om ”undantag”.

Ändringsförslag 32
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum.  I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 

(22) Spektrumanvändare bör fritt kunna 
välja vilka tjänster de vill erbjuda över 
spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Rätten att använda 
spektrum kan å andra sidan uttryckligen 
förbehållas tillhandahållandet av en 
särskild tjänst eller användningen av en 
särskild form av teknik för att uppfylla 
tydligt definierade mål av allmänt intresse 
som t.ex. livräddning, främjandet av social, 
regional och geografisk sammanhållning 
eller för att undvika ett ineffektivt 
användande av spektrum. I dessa mål ingår
även att främja kulturpolitiska och 
mediepolitiska mål såsom kulturell och 
språklig mångfald och pluralism inom 
media på det vis som detta definieras i 
nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen. Undantagen bör 
inte resultera i en exklusiv användning för 
vissa tjänster, förutom där dessa är 
nödvändiga för att rädda liv, utan snarare 
prioritera så att andra tjänster och tekniker 



AM\722479SV.doc 9/67 PE405.980v01-00

SV

band, i den utsträckning detta är möjligt.
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör 
inte innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

kan existera samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget kompletterar ändringsförslag nr 5 från föredraganden. Programföretagen 
får enskilda användarrättigheter och måste i gengäld uppfylla vissa skyldigheter i fråga om 
innehållet. Därför måste de tillstånd som ges enskilda företag kunna förenas med 
bestämmelser om innehållet, utgående från medlemsstaternas behörighet att främja kulturell 
och språklig mångfald och pluralism inom media.

Ändringsförslag 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Rätten att använda 
spektrum kan å andra sidan vid behov och 
på ett proportionellt sätt uttryckligen 
förbehållas tillhandahållandet av en 
särskild tjänst eller användningen av en 
särskild form av teknik för att uppfylla 
tydligt definierade mål av allmänt intresse 
som t.ex. livräddning, främjandet av social, 
regional och geografisk sammanhållning 
eller för att undvika ett ineffektivt 
användande av spektrum. I dessa mål ingår
även att främja kulturpolitiska och 
mediepolitiska mål såsom kulturell och 
språklig mångfald och pluralism inom 
media på det vis som detta definieras i 
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Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt. 
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör 
inte innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen. Undantagen bör 
inte resultera i en exklusiv användning för 
vissa tjänster, förutom där dessa är 
nödvändiga för att rädda liv, utan snarare 
prioritera så att andra tjänster och tekniker 
kan existera samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt.  

Or. fr

Motivering

I enlighet med skäl 5 i ramdirektivet bör särskiljandet av regleringen av överföringen från 
regleringen av innehållet inte utgöra ett hinder för inbördes kopplingar mellan dessa bägge 
regleringar, framför allt för att garantera pluralismen inom media, den kulturella mångfalden 
och konsumentskyddet. Medlemsstaterna bör alltså också i fortsättningen kunna kräva att de 
som fått sig tilldelade enskilda användarrättigheter till olika frekvenser också måste sända 
vissa typer av innehåll.  

Ändringsförslag 34
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 

(22) Spektrumanvändare bör fritt kunna 
välja vilka tjänster de vill erbjuda över 
spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Rätten att använda 
spektrum kan å andra sidan vid behov och 
på ett proportionellt sätt uttryckligen 
förbehållas tillhandahållandet av en 
särskild tjänst eller användningen av en 
särskild form av teknik för att uppfylla 
tydligt definierade mål av allmänt intresse 
som t.ex. livräddning, främjandet av social, 
regional och geografisk sammanhållning 
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undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt. 
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör 
inte innehållet regleras i tillståndet för att
använda radiofrekvenser.

eller för att undvika ett ineffektivt 
användande av spektrum. I dessa mål ingår
även att främja kulturpolitiska och 
mediepolitiska mål såsom kulturell och 
språklig mångfald och pluralism inom 
media på det vis som detta definieras i 
nationell lagstiftning i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen. Undantagen bör 
inte resultera i en exklusiv användning för 
vissa tjänster, förutom där dessa är 
nödvändiga för att rädda liv, utan snarare 
prioritera så att andra tjänster och tekniker 
kan existera samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget kompletterar mitt eget ändringsförslag nr 5. Programföretagen får 
enskilda användarrättigheter och måste i gengäld uppfylla vissa skyldigheter i fråga om 
innehållet. Därför måste de tillstånd som ges enskilda företag kunna förenas med 
bestämmelser om innehållet, utgående från medlemsstaternas behörighet att främja kulturell 
och språklig mångfald och pluralism inom media.

Ändringsförslag 35
Marielle De Sarnez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
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tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 
Undantagen bör inte resultera i en exklusiv 
användning för vissa tjänster, förutom där 
dessa är nödvändiga för att rädda liv, utan 
snarare prioritera så att andra tjänster och 
tekniker kan existera samtidigt i samma 
band, i den utsträckning detta är möjligt. 
För att innehavaren av tillståndet fritt ska 
kunna välja de effektivaste sätten att 
förmedla innehållet i de tillhandahållna 
tjänsterna över radiofrekvenserna, bör 
inte innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. Inom 
ramen för detta bör 
tillståndsinnehavarens enskilda 
användarrättigheter kunna förenas med 
skyldigheter om att erbjuda innehållet i 
särskilda tjänster. Undantagen bör inte 
resultera i en exklusiv användning för vissa 
tjänster, förutom där dessa är nödvändiga 
för att rädda liv, utan snarare prioritera så 
att andra tjänster och tekniker kan existera 
samtidigt i samma band, i den utsträckning 
detta är möjligt.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 

(22) Spektrumanvändare bör även fritt 
kunna välja vilka tjänster de vill erbjuda 
över spektrumet som är föremål för 
övergångsåtgärder för att hantera tidigare 
förvärvade rättigheter. Det bör vara tillätet 
att vid behov och på ett proportionellt sätt 
medge undantag till principen om 
tjänsteneutralitet, som kräver 
tillhandahållandet av en särskild tjänst för 
att uppfylla tydligt definierade mål av 
allmänt intresse som t.ex. livräddning, 
främjandet av social, regional och 
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geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 
Undantagen bör inte resultera i en 
exklusiv användning för vissa tjänster, 
förutom där dessa är nödvändiga för att 
rädda liv, utan snarare prioritera så att 
andra tjänster och tekniker kan existera 
samtidigt i samma band, i den 
utsträckning detta är möjligt. För att 
innehavaren av tillståndet fritt ska kunna 
välja de effektivaste sätten att förmedla 
innehållet i de tillhandahållna tjänsterna 
över radiofrekvenserna, bör inte 
innehållet regleras i tillståndet för att 
använda radiofrekvenser.

geografisk sammanhållning eller för att 
undvika ett ineffektivt användande av 
spektrum. I dessa mål bör även ingå att 
främja kulturell och språklig mångfald och 
pluralism inom media på det vis som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 

Or. en

Motivering

I skäl 5 i ramdirektivet erkänns det utan inskränkningar att man vid särskiljandet av 
regleringen av överföringen från regleringen av innehållet bör ta hänsyn till de kopplingar 
som redan finns mellan dessa bägge regleringar. Medlemsstaterna bör alltså också i 
fortsättningen kunna kräva att de som fått sig tilldelade enskilda användarrättigheter till olika 
frekvenser också måste sända vissa typer av innehåll. 

Ändringsförslag 37
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuella undantag för att främja
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen. 

(23) Det är medlemsstaterna som är 
behöriga att fastställa omfattning och art 
för eventuell tilldelning av 
radiofrekvenser för att trygga främjandet 
av sådana kultur- och mediapolitiska mål 
som kulturell och språklig mångfald och 
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mediepluralism i enlighet med den egna 
nationella lagstiftningen, internationellt 
överenskomna
radiofrekvensallokeringstabeller och 
gemenskapslagstiftningens allmänna 
principer. 

Or. en

Motivering

Behövs för att konsekvens i juridiskt hänseende ska råda med lydelsen i det ändringsförslag 
som hänför sig till artikel 9.4 i ramdirektivet. Detta ändringsförslag kompletterar 
ändringsförslag 6 från föredraganden.

Ändringsförslag 38
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom fördelningen av spektrum 
till särskilda tekniker eller tjänster är ett 
undantag till principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet samt begränsar 
valfriheten i den tillhandahållna tjänsten 
eller den teknik som används, bör varje 
förslag till sådan fördelning präglas av 
god insyn och underkastas ett offentligt 
samråd.

utgår

Or. en

Motivering

Konsekvens i juridiskt hänseende med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 6.1.
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Ändringsförslag 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom fördelningen av spektrum 
till särskilda tekniker eller tjänster är ett 
undantag till principerna om teknik- och 
tjänsteneutralitet samt begränsar 
valfriheten i den tillhandahållna tjänsten 
eller den teknik som används, bör varje 
förslag till sådan fördelning präglas av 
god insyn och underkastas ett offentligt 
samråd.

utgår

Or. en

Motivering

Konsekvens i juridiskt hänseende för principerna om teknik- och tjänsteneutralitet.

Ändringsförslag 40
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47a. När det, för att tillämpa 
gemenskapens politik inom området 
elektronisk kommunikation och 
spektrumpolitik, är nödvändigt att vidta 
harmoniseringsåtgärder som omfattar 
mer än tekniska tillämpningsåtgärder, bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Motivering

Harmoniseringsåtgärder, som innebär att nya viktiga bestämmelser läggs till lagstiftningen, 
bör omfattas av ett lagstiftningsförslag. Kommittéförfarandet bör tillämpas endast vid direkt 
tillämpning av bestämmelser i lagstiftningen eller om icke-väsentliga delar läggs till.

Ändringsförslag 41
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47a. När det, för att tillämpa 
gemenskapens politik inom området 
elektronisk kommunikation och 
spektrumpolitik, är nödvändigt att vidta 
harmoniseringsåtgärder som omfattar 
mer än tekniska tillämpningsåtgärder, bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

(Ändringsförslag 6 från Trautmann med delvis ändrad motivering). Avsikten med 
ändringsförslaget är att garantera konsekvensen i juridiskt hänseende med skäl 7a och 
artikel 1.2 i beslut 1999/468/EG. Åtgärder, som innebär att nya viktiga bestämmelser läggs 
till lagstiftningen, bör omfattas av ett lagstiftningsförslag. Kommittéförfarandet bör tillämpas 
endast på icke-väsentliga delar. En harmonisering av spektrum är inte en icke-väsentlig del 
av detta direktiv.

Ändringsförslag 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47a. När det, för att tillämpa 
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gemenskapens politik inom området 
elektronisk kommunikation och 
spektrumpolitik, är nödvändigt att vidta 
harmoniseringsåtgärder som omfattar 
mer än tekniska tillämpningsåtgärder, bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att garantera konsekvensen i juridiskt hänseende med 
skäl 7a och artikel 1.2 i beslut 1999/468/EG. Åtgärder, som innebär att nya viktiga 
bestämmelser läggs till lagstiftningen, bör omfattas av ett lagstiftningsförslag. 
Kommittéförfarandet bör tillämpas endast på icke-väsentliga delar. 

Ändringsförslag 43
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en harmonisering 
inom spektrum- och nummerområdet 
liksom när det gäller frågor som rör 
säkerheten för nät och tjänster, identifiera 
transnationella marknader samt genomföra 
standarder och en harmoniserad 
tillämpning av bestämmelserna i 
regelverket. Kommissionen bör även få 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för att uppdatera 
bilagorna I och II i tillträdesdirektivet på 
grund av marknadens utveckling och den 
tekniska utvecklingen och att anta 
genomförandeåtgärder för att harmonisera 
reglerna, förfarandena och villkoren för 

60. Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en harmonisering 
inom spektrum- och nummerområdet 
liksom när det gäller frågor som rör 
säkerheten för nät och tjänster, identifiera
transnationella marknader samt genomföra 
standarder och en harmoniserad 
tillämpning av bestämmelserna i 
regelverket.  Kommissionen bör även få 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för att uppdatera 
bilagorna I och II i tillträdesdirektivet på 
grund av marknadens utveckling och den 
tekniska utvecklingen och att anta 
genomförandeåtgärder för att harmonisera 
reglerna, förfarandena och villkoren för 
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auktorisationen av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och avser 
att vara ett komplement till dessa direktiv 
genom tillägget av nya icke väsentliga 
delar ska de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. När det, 
på grund av tvingande och brådskande 
skäl inte är möjligt att iaktta de normala 
tidsfristerna för detta förfarande bör 
kommissionen kunna tillämpa det 
skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG.

auktorisationen av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och avser 
att vara ett komplement till dessa direktiv 
genom tillägget av nya icke väsentliga 
delar ska de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. Med 
hänsyn till att tillämpningen av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll
inom de normala tidsfristerna i vissa 
särskilda fall kan förhindra att 
genomförandeåtgärder antas i tid bör
Europaparlamentet, rådet och
kommissionen agera snabbt för att sådana 
åtgärder ska antas så snart som möjligt.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör av tvingande och brådskande välmotiverade 
skäl agera snabbt för att de åtgärder som omfattas av kommittéförfarandet ska kunnas antas 
så snart som möjligt.

Ändringsförslag 44
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en harmonisering 
inom spektrum- och nummerområdet 
liksom när det gäller frågor som rör 
säkerheten för nät och tjänster, identifiera 
transnationella marknader samt genomföra 
standarder och en harmoniserad 
tillämpning av bestämmelserna i 

(60) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder i samband med 
anmälningarna enligt artikel 7 i 
ramdirektivet, genomföra en harmonisering 
inom nummerområdet liksom när det gäller 
frågor som rör säkerheten för nät och 
tjänster, identifiera transnationella 
marknader samt genomföra standarder och 
en harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i regelverket. Eftersom 
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regelverket. Kommissionen bör även få 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för att uppdatera 
bilagorna I och II i tillträdesdirektivet på 
grund av marknadens utveckling och den 
tekniska utvecklingen och att anta 
genomförandeåtgärder för att 
harmonisera reglerna, förfarandena och 
villkoren för auktorisationen av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och avser 
att vara ett komplement till dessa direktiv 
genom tillägget av nya icke väsentliga 
delar ska de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. När det, 
på grund av tvingande och brådskande 
skäl inte är möjligt att iaktta de normala 
tidsfristerna för detta förfarande bör 
kommissionen kunna tillämpa det 
skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG.

dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att vara ett komplement till dessa 
direktiv genom tillägget av nya icke 
väsentliga delar ska de antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. Med 
hänsyn till att tillämpningen av det
föreskrivande förfarandet med kontroll
inom de normala tidsfristerna i vissa 
särskilda fall kan förhindra att 
genomförandeåtgärder antas i tid bör
Europaparlamentet, rådet och
kommissionen agera snabbt för att sådana 
åtgärder ska antas så snart som möjligt.

Or. en

Motivering

Behövs för att garantera konsekvens i juridiskt hänseende med den föreslagna ändringen med 
en ny artikel 8a till ramdirektivet samt de ändringar som föreslagits enligt artikel 6a i 
direktivet om auktorisation. Harmoniseringsåtgärder, som innebär att nya viktiga förslag 
läggs till lagstiftningen, bör omfattas av ett lagstiftningsförslag. Kommittéförfarandet får 
omfatta endast på icke-väsentliga delar. Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör i 
särskilt brådskande fall agera snabbt för att de åtgärder som omfattas av 
kommittéförfarandet ska kunnas antas så snart som möjligt.

Ändringsförslag 45
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden eller införa restriktioner i 
enlighet med artiklarna 9.3 och 9.4, ska 
medlemsstaterna, förutom i de fall som 
omfattas av artiklarna 7.10, 20 eller 21 och 
såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist.

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
avser att vidta åtgärder i enlighet med detta 
direktiv eller särdirektiven som har 
betydande inverkan på den relevanta 
marknaden, ska medlemsstaterna, förutom 
i de fall som omfattas av artiklarna 7.10, 20 
eller 21 och såvida inget annat sägs i 
genomförandebestämmelserna som 
antagits i enlighet med artikel 9 c, tillse att 
de nationella tillsynsmyndigheterna ger de 
berörda parterna möjlighet att yttra sig om 
det preliminära förslaget till åtgärd inom en 
skälig tidsfrist.

Or. en

Motivering

Av omsorg om en effektiv spektrumhantering föreslås ett väl avvägt hänsynstagande både till 
spektrums värde för allmänheten och till dess ekonomiska värde. Om en del av spektrum 
tilldelas uppfyllandet av mål av allmänt intresse är detta således varken en begränsning av 
eller ett undantag från den föreslagna principen om tjänsteneutralitet utan en komplettering 
av denna princip. Därför finns det inget som talar för att det skulle föreskrivas några 
ytterligare samrådsförfaranden.

Ändringsförslag 46
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5 och 
artiklarna 9-13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
direktiv 2002/22/EG (direktivet om 

c) att införa, ändra eller återkalla en 
skyldighet för en operatör i enlighet med 
artikel 16 i anslutning till artikel 5 – med 
undantag för punkt 1 b – och
artiklarna 9-13 i direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) och artikel 17 i 
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samhällsomfattande tjänster), direktiv 2002/22/EG (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster), 

Or. en

Motivering

Åtgärderna enligt punkt 5.1 b i direktiv 2002/19/EG (direktivet om tillträde) syftar till att 
bevara mediemångfalden och den kulturella mångfalden i digitala
televisionssändningstjänster och faller således helt klart under medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 47
Guy Bono

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) tillämpa principen om att slutanvändare 
ska ha tillgång till och kunna distribuera 
lagenligt innehåll och använda lagenliga
applikationer och/eller tjänster efter eget 
val.”

g) tillämpa principen om slutanvändares
rätt att ha tillgång till och kunna 
distribuera innehåll och använda 
applikationer och/eller tjänster efter eget 
val, med förbehåll för vad som stadgas i 
nationell strafflagstiftning av hänsyn som 
har att göra med allmän ordning, 
säkerhet och moral.”

Or. fr

Motivering

Om adjektivet ”lagenlig” används i samband med ”innehåll” och ”tjänster” kan vi inte täcka 
eventuella fall av databedrägeri som slutanvändarna kan göra sig skyldiga till och dessutom 
skapar det förvirring. Därför bör det göras klart att den nationella myndigheten övervakar att 
all verksamhet som avses i denna bestämmelse kan utövas, så länge som användaren inte 
bryter mot nationell strafflagstiftning (framför allt genom att sända innehåll som är 
barnpornografiskt, rasistiskt).
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Ändringsförslag 48
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 - led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 - led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) förvissa sig om att företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster samarbetar med 
de sektorer som arbetar för att skydda och 
främja lagenligt innehåll i de elektroniska 
kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 - led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) förvissa sig om att företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster samarbetar med 
de sektorer som arbetar för att skydda och 
främja lagenligt innehåll i de elektroniska 
kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna.

Or. en
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Motivering

Tillägg till kapitel III ”Nationella regleringsmyndigheter”. Här åläggs elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster att samarbeta med innehavarna av 
immateriella rättigheter (författare, producenter, utövande konstnärer) för att ta fram 
gemensamma sätt att skydda och främja verk som omfattas av upphovsrätten.

Ändringsförslag 50
Guy Bono

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 – led e
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) tillämpa principen om att 
slutanvändarnas fri- och rättigheter inte 
får begränsas utan föregående beslut från 
rättslig myndighets sida, utom i fall av 
övermäktigt hinder eller om så måste ske 
av omsorg om nätens integritet och 
säkerhet,

Or. fr

Motivering

Utom när det föreligger övermäktigt hinder eller när så måste ske av omsorg om nätens 
integritet och säkerhet får beslut om begränsning av slutanvändarnas fri- och rättigheter inte 
fattas av någon annan av en rättslig myndighet, eftersom dessa myndigheter ju har som 
naturlig uppgift att slå vakt om friheterna.  

Ändringsförslag 51
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel 8a ska läggas till:



PE405.980v01-00 24/67 AM\722479SV.doc

SV

Artikel 8a
Samordning inom gemenskapen av 

radiospektrumpolitiken 
1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och slutlig
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen. De 
ska se till att spektrumpolitiken är 
konsekvent med annan nationell politik 
eller gemenskapspolitik, till exempel 
mediepolitiken.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvägagångssätten inom politiken 
samordnas samt, vid behov, att 
harmoniserade villkor råder för den 
tillgång på och den effektiva användning 
av spektrum som behövs för att upprätta 
en inre marknad och för att denna ska 
fungera väl och detta ska ske i enlighet 
med de hänsyn av ekonomisk, politisk, 
kulturell, hälsorelaterad och social natur 
som är förenade med användningen av 
radiospektrum.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om fördelning av, tillgång till 
och användning av radiofrekvenser i 
gemenskapen ges på ett samordnat sätt 
och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer 
där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4. 
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken. En 
högnivårepresentant från varje nationell 
tillsynsmyndighet i varje medlemsstat med 
ansvar för radiospektrumpolitiken
och/eller tillsyn över medier ska ingå i 
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kommittén för radiospektrumpolitik. 
Kommissionen ska ingå som en medlem 
utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med kvalificerad majoritet anta yttranden.  
Varje medlemsstat ska ha en röst och 
kommissionen ska inte rösta.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
utvecklingen av gemenskapens 
radiospektrumpolitik och därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik. 
8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 7 och 
därvid i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Strategisk planering av radiospektrum på EU-nivå kräver respekt för internationellt bindande 
överenskommelser samt för medlemsstaternas behörighet inom detta område. Endast genom 
en bättre samordning av politiken kan spektrumhanteringen i EU göra framsteg. Det föreslås 
en ny kommitté, som är mera effektivt utformad och bör bestå av en företrädare för varje 
tillsynsmyndighet inom området telekommunikationer och/eller medier i varje medlemsstat, 
för att bistå vid utvecklingen av en integrerad spektrumpolitik för EU och genom detta förslag 
tas det hänsyn till de nuvarande kopplingarna mellan å ena sidan regleringen av 
sändningsverksamheten och å andra sidan regleringen av innehållet.
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Ändringsförslag 52
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel 8a ska läggas till:
  Artikel 8a

Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och slutlig
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen. De 
ska se till att spektrumpolitiken är 
konsekvent med annan nationell politik 
eller gemenskapspolitik, till exempel 
mediepolitiken.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvägagångssätten inom politiken 
samordnas samt, vid behov, att 
harmoniserade villkor råder för den 
tillgång på och den effektiva användning 
av spektrum som behövs för att upprätta 
en inre marknad och för att denna ska 
fungera väl och detta ska ske i enlighet 
med de hänsyn av ekonomisk, politisk, 
kulturell, hälsorelaterad och social natur 
som är förenade med användningen av 
radiospektrum.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om fördelning av, tillgång till 
och användning av radiofrekvenser i 
gemenskapen ges på ett samordnat sätt 
och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer 
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där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4. 
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken. En 
högnivårepresentant från varje nationell 
tillsynsmyndighet i varje medlemsstat med 
ansvar för radiospektrumpolitiken 
och/eller tillsyn över medier ska ingå i 
kommittén för radiospektrumpolitik. 
Kommissionen ska ingå som en medlem 
utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med kvalificerad majoritet anta yttranden.  
Varje medlemsstat ska ha en röst och 
kommissionen ska inte rösta.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
utvecklingen av gemenskapens 
radiospektrumpolitik och därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik. 
8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 7 och 
därvid i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från kommittén för 
radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.
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Or. en

Motivering

Det behövs generella riktlinjer som garanterar att medlemsstaterna samarbetar med 
varandra och med kommissionen i frågor som rör den strategiska planeringen av 
gemenskapens radiospektrumpolitik.  Endast genom en bättre samordning av politiken kan 
spektrumhanteringen i EU göra framsteg. Detta innebär även att medlemsstaternas 
deltagande i internationella fora måste samordnas bättre. Det föreslås en ny kommitté, som 
är mera effektivt utformad, bygger på radiospektrumkommittén och gruppen för 
radiospektrumpolitik och består av ledamöter för varje nationell tillsynsmyndighet inom 
området medier, för att bistå vid utvecklingen av en integrerad spektrumpolitik för EU.

Ändringsförslag 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel 8a ska läggas till:
  Artikel 8a

Samordning inom gemenskapen av 
radiospektrumpolitiken 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra och kommissionen när det 
gäller strategisk planering och slutlig 
harmonisering av användningen av 
radiofrekvenser inom gemenskapen. De 
ska se till att spektrumpolitiken är 
konsekvent med annan nationell politik 
eller gemenskapspolitik, till exempel 
mediepolitiken.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvägagångssätten inom politiken 
samordnas samt, vid behov, att 
harmoniserade villkor råder för den 
tillgång på och den effektiva användning 
av spektrum som behövs för att upprätta 
en inre marknad och för att denna ska 
fungera väl och detta ska ske i enlighet 
med de hänsyn av ekonomisk, politisk, 
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kulturell, hälsorelaterad och social natur 
som är förenade med användningen av 
radiospektrum.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
information om fördelning av, tillgång till 
och användning av radiofrekvenser i 
gemenskapen ges på ett samordnat sätt 
och i rätt tid.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning av gemenskapens 
intressen i internationella organisationer 
där radiospektrumanvändningen 
påverkar gemenskapens politik.
5. Kommittén för radiospektrumpolitik 
(RSPC) inrättas för att bidra till att uppnå 
de mål som fastställs i punkterna 1–4. 
Kommittén för radiospektrumpolitik ska 
bistå Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i frågor som rör 
radiospektrumpolitiken. En 
högnivårepresentant från varje nationell 
tillsynsmyndighet i varje medlemsstat med 
ansvar för radiospektrumpolitiken 
och/eller tillsyn över medier ska ingå i 
kommittén för radiospektrumpolitik. 
Kommissionen ska ingå som en medlem 
utan rösträtt.
6. Kommittén för radiospektrumpolitik 
ska på begäran av Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen eller på eget initiativ 
med kvalificerad majoritet anta yttranden.  
Varje medlemsstat ska ha en röst och 
kommissionen ska inte rösta.
7. Kommissionen ska vart tredje år 
utforma gemensamma allmänna mål och 
offentliggöra icke-bindande riktlinjer för 
utvecklingen av gemenskapens 
radiospektrumpolitik och därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från kommittén för radiospektrumpolitik. 
8. Kommissionen kan föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att uppnå sådana 
allmänna mål som fastställs i punkt 7 och 
därvid i största möjliga utsträckning 
beakta yttrandet från kommittén för 
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radiospektrumpolitik.
9. Kommissionen får med tillstånd från 
kommittén för radiospektrumpolitik 
föreslå ett förhandlingsmandat för 
Europaparlamentet och rådet om det 
anses nödvändigt för att garantera att 
gemenskapens intressen i internationella 
organisationer samordnas effektivt.
10. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Det föreslås en ny kommitté, som är mera effektivt utformad och bör bestå av en företrädare 
för varje tillsynsmyndighet inom området telekommunikationer och/eller medier i varje 
medlemsstat – så att det alltså tas hänsyn till de nuvarande kopplingarna mellan å ena sidan 
regleringen av sändningsverksamheten och å andra sidan regleringen av innehållet – för att 
bistå vid utvecklingen av en integrerad spektrumpolitik för EU.

Ändringsförslag 54
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv förvaltning av radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De 
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier.

1. Medlemsstaterna ska, med hänsyn tagen 
till att radiofrekvenser är en allmän 
nyttighet av stort socialt, kulturellt och 
ekonomiskt värde, säkerställa en effektiv 
förvaltning av radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 8. De 
ska säkerställa att den fördelning och 
tilldelning av sådana radiofrekvenser som 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter är 
baserad på objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionella 
kriterier.
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Or. en

Motivering

Radiofrekvenserna är utan tvivel en begränsad resurs. Både dess ekonomiska värde och dess 
värde ur allmännyttig synvinkel bör behandlas i enlighet därmed och på ett väl avvägt sätt så 
att spektrum hanteras effektivt.

Ändringsförslag 55
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) följa en restriktion i enlighet med 
punkt 4 nedan.

d) följa en restriktion i enlighet med 
punkt 4 nedan, bland dem restriktioner för 
främjande av kulturpolitiska och 
mediapolitiska mål.

Or. en

Motivering

De kulturpolitiska och mediapolitiska målen bör uttryckligen nämnas eftersom de är en av 
huvudorsakerna till att medlemsstaterna omgärdar principerna om tjänsteneutralitet och 
teknisk neutralitet med restriktioner. 

Ändringsförslag 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) följa en restriktion i enlighet med 
punkt 4 nedan.

d) följa uppfyllandet av ett mål av allmänt 
intresse i enlighet med punkt 4 nedan.
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Or. en

Motivering

Behövs av omsorg om konsekvensen med artikel 9.4.

Ändringsförslag 57
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) följa en restriktion i enlighet med 
punkt 4 nedan.

d) följa uppfyllandet av ett mål av allmänt 
intresse i enlighet med punkt 4 nedan.

Or. en

Motivering

Behövs av omsorg om konsekvensen med ordvalet i de föreslagna ändringarna av artikel 9.4.

Ändringsförslag 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i nationella 
frekvensallokeringstabeller och i 
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diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas. 

Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande åtgärder för de typer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
ska tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radiobestämmelser, 
som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna ur juridisk 
synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas inom ramen 
för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip.

Ändringsförslag 59
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i nationella 
frekvensallokeringstabeller och i 
Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande åtgärder för de typer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
ska tillhandahållas.

Or. en
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Motivering

De nationella frekvensallokeringstabellerna är fortfarande det viktigaste redskapet för 
fördelning av radiofrekvenser. Dessutom måste det göras klart att principen om neutralitet 
bör följa ITU:s radiobestämmelser, eftersom dessa erbjuder det huvudsakliga skyddet mot 
störningar.

Ändringsförslag 60
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas. 

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i nationella 
frekvensallokeringstabeller och i 
Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande åtgärder för de typer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
ska tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radiobestämmelser, 
som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden.
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Ändringsförslag 61
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är öppna för elektronisk 
kommunikation. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande begränsningar för de 
typer av elektroniska 
kommunikationstjänster som ska 
tillhandahållas.

4. Om inte annat föreskrivs i det 
andra stycket eller i åtgärderna som 
antagits enligt artikel 9 c, ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla typer 
av elektroniska kommunikationstjänster 
kan tillhandahållas i de radiofrekvensband 
som är tillgängliga för elektroniska 
kommunikationstjänster i nationella 
frekvensallokeringstabeller och i 
Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radiobestämmelser. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa proportionella och icke-
diskriminerande åtgärder för de typer av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
ska tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radiobestämmelser, 
som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna ur juridisk 
synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas inom ramen 
för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av allmänt 
intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. 

De åtgärder som kräver att en tjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse, vilket definierats i 
nationell lagstiftning, uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som t.ex. 
livräddning, främjande av social, regional 
eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av
kulturpolitiska och mediepolitiska mål, 
såsom kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna. 

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radiobestämmelser, 
som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna ur juridisk 
synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas inom ramen 
för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip.

Ändringsförslag 63
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 

De begränsningar som kräver att en 
elektronisk kommunikationstjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse, vilket definierats i 
nationell lagstiftning, uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som t.ex. 
livräddning, främjande av social, regional 
eller geografisk sammanhållning, 
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kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 

undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av
kulturpolitiska och mediepolitiska mål, 
såsom kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 

Or. en

Motivering

Subsidiariteten bör avgöra hur mål av allmänt intresse ska tolkas i de enskilda 
medlemsstaterna. Å andra sidan räcker det inte med att det talas bara om att ”främja 
kulturell och språklig mångfald och mediepluralism”, eftersom detta inte täcker alla de mål
av allmänt intresse man söker uppnå med hjälp av den audiovisuella politiken.

Ändringsförslag 64
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

De åtgärder som kräver att en tjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band ska 
vara motiverade för att säkerställa att ett 
mål av allmänt intresse, vilket definierats i 
nationell lagstiftning, uppfylls i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som t.ex. 
livräddning, främjande av social, regional 
eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturpolitiska och mediepolitiska mål, 
såsom kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna.

Or. en
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Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radiobestämmelser, 
som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna ur juridisk 
synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas inom ramen 
för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av allmänt 
intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 65
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, utbildning, eller 
främjande av kulturell och språklig 
mångfald och pluralism i medierna så som 
detta definieras i nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. 

Or. en

Motivering

Med tanke på hur viktig utbildningen är i vårt samhälle måste den nämnas som ett av de mål 
som kan berättiga till att tjänsteneutraliteten åsätts proportionerliga och icke-
diskriminerande begränsningar.



AM\722479SV.doc 39/67 PE405.980v01-00

SV

Ändringsförslag 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk kommunikationstjänst 
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas där detta är motiverat av ett 
behov att skydda livräddningstjänster.

En åtgärd som förbjuder att någon annan 
elektronisk kommunikationstjänst 
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas där detta är motiverat av ett 
behov att skydda livräddningstjänster eller 
undvika skadliga störningar.

Or. en

Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radiobestämmelser, 
som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna ur juridisk 
synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas inom ramen 
för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip.

Ändringsförslag 67
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En begränsning som förbjuder att någon 
annan elektronisk kommunikationstjänst 
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas där detta är motiverat av ett 
behov att skydda livräddningstjänster.

En åtgärd som förbjuder att någon annan 
elektronisk kommunikationstjänst 
tillhandahålls inom ett specifikt band får 
endast införas där detta är motiverat av ett 
behov att skydda livräddningstjänster eller 
undvika skadliga störningar.

Or. en
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Motivering

Tjänsteneutralitet bör begränsas till de möjligheter som erbjuds i ITU:s radiobestämmelser, 
som fastställer vilka tjänster som kan samexistera i de olika banden. Av denna ur juridisk 
synvinkel förnuftiga definition av tjänsteneutralitet följer att åtgärder som vidtas inom ramen 
för ITU:s bestämmelser för att slå vakt om mål av allmänt intresse inte är några 
begränsningar, utan en konsekvens av denna princip. Av insynsskäl bör alla mål av allmänt 
intresse definieras i nationell lagstiftning i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över behovet av begränsningarna som 
anges i punkt 3 och 4.

5. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över behovet av de mål av allmänt 
intresse, som anges i punkt 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 69
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  5a. Medlemsstaterna ska ha behörighet 
att fastställa omfattning, art och längd för 
åtgärder avsedda att främja 
kulturpolitiska och mediepolitiska mål 
såsom kulturell och språklig mångfald 
och mediepluralism i enlighet med den 
egna nationella lagstiftningen.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag nr 16 från Guardans: ordet ”begränsningar” byts ut mot ”åtgärder”, för att 
garantera konsekvensen med ordvalet i de föreslagna ändringarna av artikel 9.4 i 
ramdirektivet.

Ändringsförslag 70
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som 
nämndes i punkt 1 är en leverantör av 
radio- eller televisionsinnehåll och 
nyttjanderätten till radiofrekvenser har 
beviljats för uppfyllandet av ett specifikt 
mål av allmänt intresse, kan en ansökan 
om förnyad bedömning endast göras för 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga. 
Den del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål 
efter tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

2. Begränsningar som tillåtits för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse inom den nationella kultur- och 
mediepolitiken ska inte omfattas av det 
förfarande för förnyad bedömning vilket 
avses i denna artikel.

Or. en

Motivering

Särdragen hos de mål av allmänt intresse inom den audiovisuella sektorn, vilka berättigar till 
att medlemsstaterna ska ha behörighet att fastställa omfattning, art och längd för sådana 
begränsningar av principen om neutralitet, bör också berättiga till ett särskilt förfarande för 
bedömning, vilket ska definieras av medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 71
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, kan en ansökan om förnyad 
bedömning endast göras för den del av 
radiofrekvenserna som är nödvändiga för 
att uppfylla målet i fråga. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål efter 
tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 ska 
bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, däribland tillhandahållande av 
sändningstjänster, ska rätten att använda 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet vara 
oförändrad tills den förfaller. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål ska bli 
föremål för ett nytt tilldelningsförfarande i 
överensstämmelse med artiklarna 9.3 
och 9.4 i det här direktivet och artikel 7.2 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

Or. en

Motivering

Sändningsföretag bör kunna fortsätta att leverera sina sändningstjänster och även att 
ytterligare utveckla dem (till exempel hd-tv) efter övergång till digital sändning. Den andel av 
den digitala dividenden som inte kommer att användas för sändning bör enligt de nya 
reglerna omfördelas för andra ändamål.

Ändringsförslag 72
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, kan en ansökan om förnyad 
bedömning endast göras för den del av 
radiofrekvenserna som är nödvändiga för 
att uppfylla målet i fråga. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål efter 
tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 ska 
bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

2. När rättighetsinnehavaren som nämndes 
i punkt 1 är en leverantör av radio- eller 
televisionsinnehåll och nyttjanderätten till 
radiofrekvenser har beviljats för 
uppfyllandet av ett specifikt mål av allmänt 
intresse, däribland tillhandahållande av 
sändningstjänster, ska rätten att använda 
den del av radiofrekvenserna som är 
fördelade för att uppfylla målet vara 
oförändrad tills den förfaller. Den del av 
radiofrekvenserna som då blir onödig för 
uppfyllandet av ett sådant mål ska bli 
föremål för ett nytt tilldelningsförfarande i 
överensstämmelse med artiklarna 9.3 
och 9.4 i det här direktivet och artikel 7.2 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet).

Or. en

Motivering

(Ändringsförslag 29 från Trautmann – delvis ändrat genom att bestämmelsen utsträcks också 
till radiotjänster). Sändningsföretag bör kunna fortsätta att leverera sina sändningstjänster 
och även att ytterligare utveckla dem efter övergång till digital sändning.

Ändringsförslag 73
Marielle De Sarnez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9a – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som 
nämndes i punkt 1 är en leverantör av 
radio- eller televisionsinnehåll och 
nyttjanderätten till radiofrekvenser har 
beviljats för uppfyllandet av ett specifikt 
mål av allmänt intresse, kan en ansökan 
om förnyad bedömning endast göras för 

2. Denna artikel ska inte tillämpas när de 
restriktioner som pålagts av 
medlemsstaterna har som syfte att främja 
kulturpolitiska mål, språklig mångfald 
och pluralism i medierna.
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den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga. 
Den del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål 
efter tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden 
och inte medför en förändring av den 
tjänst som erbjuds över det 
radiofrekvensbandet.

Or. en

Motivering

Frekvenshandel bör inte leda till spekulation eller till ändringar av de tjänster som erbjuds på 
olika radiofrekvensband, framför allt när frekvenserna upplåtits på basis av en restriktion för 
att garantera uppfyllandet av ett mål av allmänt intresse.
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Ändringsförslag 75
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
utan den nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag kan överföra eller hyra ut sina 
individuella nyttjanderätter för 
radiofrekvenser i de band där denna 
möjlighet erbjuds i 
genomförandeåtgärderna som antagits i 
enlighet med artikel 9 c till andra företag, 
förutsatt att en sådan överföring eller 
uthyrning följer nationella förfaranden 
och inte medför en förändring av den 
tjänst som erbjuds över det 
radiofrekvensbandet.

Or. en

Motivering

Eftersom spektrumförvaltningen fortsätter att vara en nationell behörighet ska det tas full 
hänsyn till nationella förfaranden och bestämmelser.

Ändringsförslag 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättighetsinnehavaren som 
nämndes i punkt 1 är en leverantör av 
radio- eller televisionsinnehåll och 
nyttjanderätten till radiofrekvenser har 
beviljats för uppfyllandet av ett specifikt 
mål av allmänt intresse, kan en ansökan 

2. Denna artikel ska inte tillämpas när de 
restriktioner som pålagts av 
medlemsstaterna har som syfte att främja 
kulturpolitiska mål, språklig mångfald 
och pluralism i medierna.
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om förnyad bedömning endast göras för 
den del av radiofrekvenserna som är 
nödvändiga för att uppfylla målet i fråga. 
Den del av radiofrekvenserna som då blir 
onödig för uppfyllandet av ett sådant mål 
efter tillämpning av artiklarna 9.3 och 9.4 
ska bli föremål för ett nytt 
tilldelningsförfarande i överensstämmelse 
med artikel 7.2 i auktorisationsdirektivet.

Or. fr

Motivering

Eftersom medlemsstaterna har behörighet att fastställa omfattning, art och längd för sådana 
begränsningar av principen om teknisk neutralitet och tjänsteneutralitet, vilka syftar till att 
främja kultur- och mediapolitiska mål är det förfarande för förnyad bedömning som 
föreskrivs i artikel 9a inte lämpligt i sådana fall. I punkt 2 i kommissionens förslag 
sammanblandas dessutom två olika saker: förnyad bedömning av begränsningar och förnyad 
bedömning av användarrättigheterna i sig, medan ju dessa rättigheter omfattas av artikel 5.2 
i auktorisationsdirektivet.

Ändringsförslag 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel, vidta 
lämpliga genomförandeåtgärder för att 

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel och 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a i detta direktiv, vidta lämpliga
tekniska genomförandeåtgärder för att 

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
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med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 78
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel, vidta 
lämpliga genomförandeåtgärder för att 

Kommissionen kan, för att bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
uppfylla principerna i denna artikel och 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a i detta direktiv, vidta lämpliga 
tekniska genomförandeåtgärder för att 

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv.

Ändringsförslag 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) harmonisera reglerna för 
tillgänglighet till och effektiv användning 
av radiofrekvenser i enlighet med 
artikel 9,

Or. en
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Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 80
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) harmonisera reglerna för 
tillgänglighet till och effektiv användning 
av radiofrekvenser i enlighet med 
artikel 9.  

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt intresse (nytt 
led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Eventuella beslut om ytterligare 
undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av detta 
direktiv och bör utgöra föremål för ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 81
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

  -aa) se till att det finns samordnad och 
aktuell information om fördelning, 
tillgång och användning vad gäller 
radiofrekvenser,

Or. en

Motivering

För att uppnå konsekvens och enhetlighet är det viktigt att samla alla 
harmoniseringsåtgärder som gäller spektrumhantering, så att de inte förekommer i två olika 
lagstiftningar (ramdirektivet och radiospektrumbeslutet).

Ändringsförslag 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) se till att det finns samordnad och 
aktuell information om fördelning, 
tillgång och användning vad gäller 
radiofrekvenser,

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).
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Ändringsförslag 83
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) se till att det finns samordnad och 
aktuell information om fördelning, 
tillgång och användning vad gäller 
radiofrekvenser,

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt intresse (nytt 
led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Eventuella beslut om ytterligare 
undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av detta 
direktiv och bör utgöra föremål för ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) harmonisera identifieringen av band för 
vilka nyttjanderätter kan överföras eller 
hyras ut från ett företag till ett annat,

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, dock ej sådana frekvenser 
som av medlemsstaterna är avsedda för 
etermedieanvändning,  

Or. en
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Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 85
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) harmonisera identifieringen av band för 
vilka nyttjanderätter kan överföras eller 
hyras ut från ett företag till ett annat,

a) identifiera band för vilka nyttjanderätter 
kan överföras eller hyras ut från ett företag 
till ett annat, dock ej sådana frekvenser 
som av medlemsstaterna är avsedda för 
etermedieanvändning,  

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt intresse (nytt 
led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Eventuella beslut om ytterligare 
undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av detta 
direktiv och bör utgöra föremål för ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Dessa genomförandeåtgärder påverkar 
inte åtgärder som i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen vidtagits på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå som 
ett led i arbetet med att nå mål av allmänt 
intresse, framför allt i fråga om reglering 
av innehållet och på den audiovisuella 
politikens område.

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 87
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skapa ett undantag för principen om 
teknik- eller tjänsteneutralitet och 
harmonisera tillämpningsområde och typ 
för undantagen till dessa principer om 
teknik och tjänsteneutralitet i enlighet 
med artikel 9.3 och 9.4, utom vad gäller 
undantag som syftar till att främja 
kulturell och språklig mångfald och 
mediepluralism.

Dessa genomförandeåtgärder påverkar 
inte åtgärder som i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen vidtagits på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå som 
ett led i arbetet med att nå mål av allmänt 
intresse, framför allt i fråga om reglering 
av innehållet och på den audiovisuella 
politikens område.

Or. en
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Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt intresse (nytt led 
d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).

Ändringsförslag 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen får vid 
genomförandet av bestämmelserna i leden 
a–c i denna punkt, bistås av Kommittén för 
radiospektrumpolitik (RSPC).

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och mål av allmänt intresse (nytt led d, som 
motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet).
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Ändringsförslag 89
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.
Kommissionen får vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna punkt, bistås av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 10 förordning […/EG].

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen får vid 
genomförandet av bestämmelserna i leden 
a–c i denna punkt, bistås av Kommittén för 
radiospektrumpolitik (RSPC).

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det råder konsekvens i juridiskt hänseende med artikel 8a (ny) och med 
definitionen av tjänsteneutralitet och teknikneutralitet i artikel 9 i detta direktiv, och likaså 
med radiospektrumbeslutet (676/2002/EG), framför allt vad gäller räckvidden för den artikel 
som berör tekniska genomförandeåtgärder och åtgärder för mål av allmänt intresse (nytt 
led d, som motsvarar artikel 1.4 i spektrumbeslutet). Eventuella beslut om ytterligare 
undantag från tjänsteneutraliteten och teknikneutraliteten utgör en väsentlig del av detta 
direktiv och bör utgöra föremål för ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 90
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9c – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  -a) harmonisera reglerna för tillgång till 
och effektiv användning av 
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radiofrekvenser i enlighet med 
förfarandena i bilaga I,

Or. en

Motivering

För att uppnå konsekvens och enhetlighet är det viktigt att samla alla 
harmoniseringsåtgärder som gäller spektrumhantering, så att de inte förekommer i två olika 
lagstiftningar (ramdirektivet och radiospektrumbeslutet). 

Ändringsförslag 91
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 - led b 
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3.

Or. en

Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 92
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 - led b 
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3. Kommissionen kan i särskilt 
brådskande fall, tillämpa det skyndsamma 
förfarande som anges i artikel 22.4.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 22.3.

Or. en

Motivering

Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 93
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 - led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”

Dessa förfaranden ska inte tillämpas på 
punkt 1 b i denna artikel.

Or. en

Motivering

Åtgärderna enligt punkt 5.1 b i direktiv 2002/19/EG (direktivet om tillträde) syftar till att 
bevara mediemångfalden och den kulturella mångfalden i digitala
televisionssändningstjänster och faller således helt klart under medlemsstaternas behörighet.
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Ändringsförslag 94
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som 
en förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta 
villkoren för användning av 
radiofrekvenser till det allmänna 
tillståndet, såvida det inte är berättigat att
bevilja individuella rättigheter för att

1. Medlemsstaterna ska underlätta 
utnyttjandet av radiofrekvenser inom 
ramen för det allmänna tillståndet. 
Medlemsstaterna får bevilja individuella 
rättigheter för att

Or. en

Motivering

Även om allmänna tillstånd kan vara ett lönsamt alternativ på sikt i och med att tekniken för 
undvikande av problem med störningar utvecklas, bör beviljandet av individuella licenser 
fortsättningsvis vara det normala förfarandet för tilldelning av spektrum.    

Ändringsförslag 95
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
individuella nyttjanderätter beviljas som 
en förutsättning för utnyttjandet av 
radiofrekvenser, utan ska i stället knyta 
villkoren för användning av 
radiofrekvenser till det allmänna 
tillståndet, såvida det inte är berättigat att

1. Medlemsstaterna ska underlätta
utnyttjandet av radiofrekvenser inom 
ramen för det allmänna tillståndet. 
Medlemsstaterna får bevilja individuella 
rättigheter för att
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bevilja individuella rättigheter för att

Or. en

Motivering

(Ändringsförslag 72 från Trautmann, motiveringen ändrad). Även om allmänna tillstånd kan 
vara ett lönsamt alternativ på sikt i och med att tekniken för undvikande av problem med 
störningar utvecklas, bör beviljandet av individuella licenser fortsättningsvis vara det 
normala förfarandet för tilldelning av spektrum. Detta bekräftas i praktiken av kommissionen, 
till exempel i dess meddelande om den digitala dividenden, där den föreslår att vissa tjänster 
via individuella licenser ska fördelas till individuella delband. 

Ändringsförslag 96
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller tv-
sändning rätt att använda radiofrekvenser 
för att i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, icke-
diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Förfarandena ska även vara öppna, 
förutom i de fall där beviljandet av 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser för leverantörer av 
innehåll i radio- och tv-sändningar kan 
bevisas vara grundläggande för att kunna 
uppfylla en särskild skyldighet som i 
förväg definierats av medlemsstaten som 

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier och förfaranden som 
medlemsstaterna antagit för att ge 
leverantörer innehållstjänster för radio-
eller tv-sändning rätt att använda 
radiofrekvenser för att i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett öppet, objektivt, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
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nödvändig för att kunna uppfylla ett mål 
av allmänt intresse i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Förslaget motsvarar det direktiv som gäller i dag och som visat sig fungera bra och vara 
effektivt.

Ändringsförslag 97
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder för att uppnå 
målen i artikel 1, utan att det påverkar 
artikel 5.2 i det här direktivet: 

1. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder, utan att det 
påverkar artikel 5.1 och 5.2 i det här 
direktivet och artiklarna 8 och 9 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet): 

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 98
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd eller individuella nyttjanderätter 
till radiofrekvenser,

a) identifiera radiofrekvensband vars 
användning ska omfattas av allmänna 
tillstånd,

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 99
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) harmonisera förfaranden för 
beviljandet av allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

utgår

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.  
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Ändringsförslag 100
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) harmonisera de angivna villkoren i 
bilaga II som rör allmänna tillstånd eller 
individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer,

utgår

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 101
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) sörja för ändringar eller återkallanden 
av tillstånd eller nyttjanderätter och 
förfarandena rörande punkt d,

utgår

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.  
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Ändringsförslag 102
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa förfaranden för urvalet av 
företag som ska beviljas individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser eller 
nummer av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, där det är lämpligt 
i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 6 b. 

utgår

Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.  

Ändringsförslag 103
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som anges i punkterna a-d och
punkt f som avser att ändra icke väsentliga 
delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 14a.3. Kommissionen kan i 
särskilt brådskande fall, tillämpa det 
skyndsamma förfarande som anges i 
artikel 22.4.

Åtgärderna som anges ovan och som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 14a.3. 
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Or. en

Motivering

Alla genomförandeåtgärder enligt artikel 6a (harmonisering) bör antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. Det skyndsamma förfarandet är inte motiverat för 
antagandet av denna typ av åtgärder.

Ändringsförslag 104
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tekniska genomförandeåtgärder 
som anges i punkt 6a.1 f tillåter att 
Europeiska myndigheten lägger fram 
förslag på urvalet av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer, i enlighet 
med artikel 12 i förordning [..]. 

utgår

I sådana fall ska det i åtgärden anges 
under vilken period som 
Europeiska myndigheten ska genomföra 
urvalet, förfarande, regler och villkor för 
urvalet samt detaljer om eventuella 
administrativa avgifter och avgifter som 
ska åläggas innehavarna av 
nyttjanderätter för radiofrekvenser 
och/eller nummer, för att säkerställa en 
optimal användning av spektrum eller 
nummerresurser. Urvalsförfarandet ska 
vara öppet, icke-diskriminerande, 
objektivt och med god insyn.

Or. en
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Motivering

Urvalsförfaranden för beviljande av rättigheter inom hela gemenskapen bör vara föremål för 
specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet. 

Ändringsförslag 105
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tekniska genomförandeåtgärder 
som anges i punkt 6a.1 f tillåter att 
Europeiska myndigheten lägger fram 
förslag på urvalet av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer, i enlighet 
med artikel 12 i förordning [..].

utgår

I sådana fall ska det i åtgärden anges 
under vilken period som 
Europeiska myndigheten ska genomföra 
urvalet, förfarande, regler och villkor för 
urvalet samt detaljer om eventuella 
administrativa avgifter och avgifter som 
ska åläggas innehavarna av 
nyttjanderätter för radiofrekvenser 
och/eller nummer, för att säkerställa en
optimal användning av spektrum eller 
nummerresurser. Urvalsförfarandet ska 
vara öppet, icke-diskriminerande, 
objektivt och med god insyn.

Or. en

Motivering

(Ändringsförslag 82 från Trautmann och ordförandeskapets kompromissförslag av den 
24 april 2008). Urvalsförfaranden för beviljande av rättigheter inom hela gemenskapen bör 
vara föremål för specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet.   
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Ändringsförslag 106
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet 
från Europeiska myndigheten, anta en 
åtgärd om urval av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer. I åtgärden 
ska det anges en tidsperiod inom vilken de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter. 
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.”

utgår

Or. en

Motivering

Urvalsförfaranden för beviljande av rättigheter inom hela gemenskapen bör vara föremål för 
specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet. 

Ändringsförslag 107
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 6b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, samtidigt som den 
tar största möjliga hänsyn till yttrandet 
från Europeiska myndigheten, anta en 
åtgärd om urval av företag som ska 
beviljas individuella nyttjanderätter till 
radiofrekvenser eller nummer. I åtgärden 
ska det anges en tidsperiod inom vilken de 

utgår
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nationella tillsynsmyndigheterna kan 
utfärda dessa nyttjanderätter. 
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 14a.2.”

Or. en

Motivering

(Ändringsförslag 82 från Trautmann och ordförandeskapets kompromissförslag av den 
24 april 2008). Urvalsförfaranden för beviljande av rättigheter inom hela gemenskapen bör 
vara föremål för specifika lagstiftningsförslag och inte för kommittéförfarandet

Ändringsförslag 108
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 11
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 14a – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 a.1, 5 a.2, 5 a.4 och 5 a.6 samt 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.”

utgår

Or. en

Motivering

Den typ av kommittéförfarandeåtgärder som antagits i enlighet med auktorisationsdirektivet 
motiverar inte tillämpningen av det skyndsamma förfarandet.  

Ändringsförslag 109
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 11 
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 14a – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 a.1, 5 a.2, 5 a.4 och 5 a.6 samt 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.”

utgår

Or. en

Motivering

(Trautmann, ändringsförslag 85). Den typ av kommittéförfarandeåtgärder som antagits i 
enlighet med auktorisationsdirektivet motiverar inte tillämpningen av det skyndsamma 
förfarandet.   

Ändringsförslag 110
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 15 
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15) En ny bilaga II, vars text återges i 
bilagan till det här direktivet, ska läggas
till.

utgår

Or. en

Motivering

Utgår i enlighet med rådets dokument av den 24 april.
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