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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr.    /2001/EF

af

om et frekvenspolitisk regelsæt

i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

i henhold til proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 256.
2 EFT C 123 af 25.4.2001, s. 61.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 5.6.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af     (endnu
ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Kommissionen forelagde den 10. november 1999 en meddelelse for Europa-Parlamentet,

Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, om den videre udvikling

inden for frekvenspolitik, som bygger på resultaterne af den offentlige høring i forbindelse

med grønbogen om frekvenspolitik set i sammenhæng med Fællesskabets politik inden for

områderne telekommunikation, radio-/tv-spredning, transport og forskning og udvikling

(FoU). Meddelelsen hilstes velkommen af Europa-Parlamentet i en beslutning af

18. maj 20001. Det bør understreges, at en yderligere samordning af Fællesskabets frekvens-

politik til en vis grad er ønskelig, navnlig hvad angår fælles europæiske tjenester og applika-

tioner, og at det bør sikres, at medlemsstaterne sørger for, at visse beslutninger, der udarbej-

des af Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), finder anven-

delse på rette måde.

(2) Der må derfor etableres et politisk og retligt regelsæt i Fællesskabet for at sikre samordning af

politikkerne og, hvor det er relevant, må der foretages den harmonisering af betingelserne for

adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for det indre markeds

oprettelse og funktion inden for fællesskabspolitikområder som elektronisk kommunikation,

transport og FoU. Politikken med hensyn til anvendelsen af radiofrekvenser bør koordineres

og, hvor det er relevant, harmoniseres på fællesskabsniveau, så Fællesskabets politiske mål-

sætninger opfyldes effektivt. I visse tilfælde kan koordinering og harmonisering på fælles-

skabsplan også bidrage til harmonisering og koordinering af anvendelsen af radiofrekvenser

på verdensplan. Samtidig kan der ydes passende teknisk støtte nationalt.

(3) Fællesskabets frekvenspolitik bør bidrage til ytringsfrihed, herunder meningsfrihed, og frihed

til uden hensyn til landegrænser at modtage og meddele oplysninger eller tanker, samt til

mediefrihed og mediernes pluralisme.

                                                
1 EFT C 59 af 23.2.2001, s. 245.
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(4) Denne beslutning bygger på det princip, at hvis Europa-Parlamentet og Rådet er enedes om en

fællesskabspolitik, der er afhængig af radiofrekvenser, bør der gøres brug af udvalgsprocedu-

rer med henblik på vedtagelsen af ledsagende tekniske gennemførelsesforanstaltninger. De

tekniske gennemførelsesforanstaltninger bør specifikt vedrøre harmonisering af betingelserne

for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne samt adgang til oplysninger om

radiofrekvensanvendelse. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslut-

ning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om

fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges

Kommissionen1.

(5) Med henblik på udarbejdelsen og vedtagelsen af tekniske gennemførelsesforanstaltninger og

for at bidrage til formuleringen, forberedelsen og gennemførelsen af Fællesskabets frekvens-

politik bistås Kommissionen af et udvalg, benævnt Frekvensudvalget, der består af repræsen-

tanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Udvalget

overvejer forslag til tekniske gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med radiofrekven-

ser. Forslagene kan udarbejdes med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og kan i særlige til-

fælde kræve, at de nationale myndigheder med ansvar for frekvensforvaltning udfører et

forberedende teknisk arbejde. Hvis der gøres brug af udvalgsprocedurer ved vedtagelsen af

tekniske gennemførelsesforanstaltninger, bør udvalget endvidere tage hensyn til holdninger

hos branchen, alle berørte brugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, samt hos andre

interessegrupper med hensyn til den teknologiske samt markeds- og reguleringsmæssige

udvikling, hvis de kan få konsekvenser for radiofrekvensanvendelse. Radiofrekvensbrugere

bør frit kunne forelægge oplysninger, som de mener er nødvendige. Udvalget kan beslutte at

indkalde repræsentanter for radiofrekvensbrugergrupper til dets møder, hvor det er nødven-

digt, for at belyse situationen inden for en enkelt sektor.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(6) Hvis det er nødvendigt at vedtage harmoniseringsforanstaltninger med henblik på gennemfø-

relsen af fællesskabspolitikker, der ikke blot er tekniske gennemførelsesforanstaltninger, kan

Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag i henhold til traktaten.

(7) Frekvenspolitik kan ikke udelukkende baseres på tekniske parametre, men må også tage hen-

syn til økonomiske, politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og sociale aspekter. Desuden kan

den stigende efterspørgsel efter endelig tilrådighedsstillelse af tilgængelige radiofrekvenser

føre til indbyrdes modstridende krav om at tage hensyn til de forskellige radiofrekvensbruger-

grupper inden for sektorer som kommunikation, tv- og radiospredning, transport, ordensmyn-

digheder, militær og videnskabelig forskning. Frekvenspolitikken må derfor tage hensyn til

alle sektorer og afveje deres respektive behov mod hinanden.

(8) Beslutningen må ikke indskrænke medlemsstaternes ret til at indføre restriktioner, som måtte

være nødvendige af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed og forsvaret. Kommissio-

nen kan, når en teknisk gennemførelsesforanstaltning bl.a. vil få indflydelse på frekvensbånd,

der udelukkende og direkte anvendes af en medlemsstat af hensyn til den offentlige sikkerhed

og forsvaret, og hvis medlemsstaterne anmoder herom af berettigede grunde, indrømme over-

gangsperioder og/eller deleordninger for at lette en fuldstændig gennemførelse af foranstalt-

ningen. Medlemsstaterne kan i denne forbindelse også underrette Kommissionen om deres

nationale frekvensbånd, som udelukkende og direkte anvendes af hensyn til den offentlige

sikkerhed og forsvaret.

(9) For at tage hensyn til holdninger hos medlemsstaterne, fællesskabsinstitutionerne, branchen,

alle berørte brugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, samt hos andre interessegrup-

per med hensyn til den teknologiske samt markeds- og reguleringsmæssige udvikling, hvis de

kan få konsekvenser for radiofrekvensanvendelse, kan Kommissionen afholde høringer uden

for rammerne af denne beslutning.
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(10) Den tekniske forvaltning af radiofrekvenser omfatter harmonisering og allokering af radiofre-

kvenser. Harmoniseringen bør afspejle de krav, som følger af de generelle politiske princip-

per, der er fastlagt på fællesskabsniveau. Imidlertid dækker den tekniske forvaltning af radio-

frekvenser ikke procedurer for tildeling af radiofrekvenser og udstedelse af tilladelser eller

beslutningen om, hvorvidt der skal anvendes konkurrencebaserede udvælgelsesprocedurer

med henblik på tildeling af radiofrekvenser.

(11) Med henblik på vedtagelsen af tekniske gennemførelsesforanstaltninger til harmonisering af

allokering af radiofrekvenser og af adgang til oplysninger samarbejder udvalget med radiofre-

kvenseksperter fra nationale myndigheder med ansvar for radiofrekvensforvaltning. Med ud-

gangspunkt i erfaringerne med mandateringsprocedurer fra specifikke sektorer, f.eks. som et

resultat af anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 710/97/EF af

24. marts 1997 om en koordineret fremgangsmåde for godkendelse inden for satellitbaserede

personkommunikationstjenester i Fællesskabet1, og Europa-Parlamentets og Rådets beslut-

ning nr. 128/1999/EF af 14. december 1998 om koordineret indførelse af et mobilt og trådløst

kommunikationssystem i tredje generation i Det Europæiske Fællesskab2 skal der vedtages

tekniske gennemførelsesforanstaltninger på grundlag af mandater til CEPT. Hvis det er nød-

vendigt at vedtage harmoniserede foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af fælles-

skabspolitikker, der ikke hører under CEPT, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesfor-

anstaltninger med bistand fra Frekvensudvalget.

(12) CEPT omfatter 44 europæiske lande. CEPT udarbejder tekniske harmoniseringsforanstaltnin-

ger med henblik på at harmonisere radiofrekvensanvendelsen ud over Fællesskabets grænser,

hvilket er af særlig betydning for medlemsstater, hvis radiofrekvensanvendelse kan berøres af

radiofrekvensanvendelsen i CEPT's ikke-EU medlemmer. I forbindelse med afgørelser og

foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med denne beslutning, bør der tages hensyn

til den

                                                
1 EFT L 105 af 23.4.1997, s. 4. Ændret ved beslutning nr. 1215/2000/EF (EFT L 139 af

10.6.2000, s. 1).
2 EFT L 17 af 22.1.1999, s. 1.
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specifikke situation i medlemsstater med ydre grænser. Hvor det er nødvendigt, bør Kommis-

sionen kunne gøre resultaterne af mandater til CEPT obligatoriske for medlemsstaterne, og i

tilfælde, hvor resultaterne af sådanne mandater ikke foreligger eller ikke anses for tilfredsstil-

lende, bør der kunne træffes hensigtsmæssige alternative foranstaltninger. Det vil navnlig

bane vej for harmonisering af anvendelsen af radiofrekvenser i hele Fællesskabet i overens-

stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv   /   /EF om fælles rammebestemmel-

ser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet)1 og Europa-Parla-

mentets og Rådets direktiv 2001/   /EF af ... om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet

og -tjenester (tilladelsesdirektivet).2

(13) Koordineret og rettidig formidling til offentligheden af passende information om radiofre-

kvensallokering, -tilgængelighed og -anvendelse i Fællesskabet er et væsentligt element for

politiske og investeringsbeslutninger. Det samme gælder teknologisk udvikling, som medfører

nye radiofrekvensallokerings- og forvaltningsteknikker samt nye frekvenstildelingmetoder.

Udviklingen af langsigtede strategier forudsætter, at man har den rette forståelse af følgerne

af, hvordan teknologien udvikler sig. Oplysningerne må derfor gøres tilgængelige i Fælles-

skabet, uden at dette indskrænker beskyttelsen af fortrolige forretnings- og personoplysninger

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/   /EF af      om behandling af per-

sonoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor

("oplysningsbeskyttelsesdirektivet") 3. Det er en forudsætning for gennemførelsen af en tvær-

sektoriel frekvenspolitik, at oplysninger om alle radiofrekvenser gøres tilgængelige. Med

henblik på det generelle mål om harmonisering af radiofrekvensanvendelse i Fællesskabet og

andre steder i Europa må adgangen til sådanne oplysninger harmoniseres på europæisk niveau

på en brugervenlig måde.

                                                
1 Se s.     i dette EFT.
2 Se s.     i dette EFT.
3 Se s.    i dette EFT.
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(14) Der er derfor behov for at komplettere eksisterende krav inden for Fællesskabet og internatio-

nalt til offentliggørelse af oplysninger om radiofrekvensanvendelse. Internationalt indeholder

det referencedokument om reguleringsprincipper, som gruppen for basisteletjenester har for-

handlet inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, også krav om offentliggørelse

af den nuværende allokering af frekvensbånd. Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16. janu-

ar 1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF pålagde, for så vidt angår mobil- og personkom-

munikation1, medlemsstaterne hvert år at offentliggøre eller efter anmodning forelægge over-

sigter over radiofrekvensallokeringer, herunder planer om fremtidig udvidelse af disse radio-

frekvenser, men direktivet omfatter kun mobil- og personkommunikationstjenester. Desuden

pålægger Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og

teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse2, samt Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med

hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjene-

ster3, medlemsstaterne at meddele Kommissionen, hvilke grænseflader de har udstedt regler

for, så reglernes overensstemmelse med fællesskabslovgivningen kan vurderes.

(15) Direktiv 96/2/EF lå til grund for vedtagelsen af de første foranstaltninger inden for CEPT som

f.eks. ERC-beslutningen (ERC/DEC/(97)01) om offentliggørelse af nationale oversigter over

radiofrekvensallokeringer. Det må sikres, at CEPT's afgørelser afspejler fællesskabspolitiske

behov, og at de har det fornødne retsgrundlag, så de kan gennemføres i Fællesskabet. Med

sigte herpå må der vedtages særlige foranstaltninger i Fællesskabet, både hvad angår proce-

dure og indhold.

                                                
1 EFT L 20 af 26.1.1996, s. 59.
2 EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
3 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).
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(16) Virksomheder i Fællesskabet bør på lige fod og uden diskrimination have adgang til radiofre-

kvenser i tredjelande. Da radiofrekvenser er et nøgleelement for erhvervslivets udvikling og

aktiviteter i offentlighedens interesse, må det også sikres, at Fællesskabets behov for radiofre-

kvenser afspejles i international planlægning.

(17) Gennemførelse af Fællesskabets politikker kan gøre det nødvendigt at koordinere radiofre-

kvensanvendelsen, især hvad angår levering af kommunikationstjenester, herunder roaming i

hele Fællesskabet. Desuden indebærer visse typer radiofrekvensanvendelse en geografisk

dækning, som går ud over en medlemsstats grænser og giver mulighed for grænseoverskri-

dende tjenester, som ikke kræver nogen flytning af personer, f.eks. satellitbaserede kommuni-

kationstjenester. Fællesskabet bør derfor være tilstrækkeligt repræsenteret i forbindelse med

arbejdet under alle berørte internationale organisationer og konferencer vedrørende radiofre-

kvensforvaltning, navnlig inden for ITU og på dens verdensomspændende radiokommunika-

tionskonferencer.

(18) De eksisterende mekanismer for forberedelse af og forhandling på ITU's verdensomspæn-

dende radiokommunikationskonferencer har gennem et godt samarbejde i CEPT givet glim-

rende resultater, og der er under forberedelserne blevet taget hensyn til Fællesskabets interes-

ser. I internationale forhandlinger bør medlemsstaterne og Fællesskabet udarbejde fælles ak-

tionslinjer og samarbejde tæt i hele forhandlingsprocessens forløb, så Fællesskabet internatio-

nalt optræder som en enhed på grundlag af de procedurer, der er fastlagt i Rådets konklusio-

ner af 3. februar 1992 med henblik på Den Verdensomspændende Administrative Radiokon-

ference og bekræftet i Rådets konklusioner af 22. september 1997 og 2. maj 2000. Med
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henblik på disse internationale forhandlinger bør Kommissionen underrette Europa-Parla-

mentet og Rådet om, hvorvidt fællesskabspolitikkerne er berørt, med henblik på at opnå

Rådets støtte til de politiske fællesskabsmål, der skal nås, og til de holdninger, som medlems-

staterne bør gå ind for på internationalt niveau. For at sikre, at sådanne holdninger også tager

behørigt hensyn til den tekniske dimension i forbindelse med radiofrekvensforvaltningen kan

Kommissionen give CEPT mandater med henblik herpå. Medlemsstaterne vedlægger ethvert

tilsagn, som de afgiver til en aftale eller forskrift i internationale fora, der styrer eller beskæf-

tiger sig med radiofrekvensforvaltning, en fælles erklæring, som siger, at de vil opfylde så-

danne aftaler og forskrifter i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til traktaten.

(19) Foruden internationale forhandlinger, der specifikt vedrører radiofrekvenser, er der også

internationale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande, som kan få konsekvenser for

anvendelsen af frekvensbånd og planer om deling, og som eventuelt vedrører spørgsmål

såsom handel og markedsadgang, bl.a. inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen

(WTO), fri bevægelse for og anvendelse af udstyr, kommunikationssystemer med regional

eller global dækning såsom satellitter, sikkerheds- og nødoperationer, transportsystemer, tv-

og radiospredningsteknologi, samt forskningsapplikationer såsom radioastronomi og jordob-

servation. Det er derfor vigtigt at sikre, at Fællesskabets ordninger for forhandling af spørgs-

mål vedrørende handel og markedsadgang er forenelige med de frekvenspolitiske mål i hen-

hold til denne beslutning.

(20) Da de oplysninger, som de nationale myndigheder måtte få adgang til i forbindelse med deres

frekvenspolitik og -forvaltning, kan være særligt kommercielt følsomme, skal de følge denne

beslutnings fælles principper med hensyn til forretningshemmeligheder.
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(21) Målene for den påtænkte handling, nemlig at etablere en fælles ramme for frekvenspolitik,

kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlin-

gens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor

træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens arti-

kel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, går denne beslutning ikke ud over,

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22) Medlemsstaterne bør gennemføre det fælles frekvenspolitiske regelsæt, navnlig via de natio-

nale myndigheder, og meddele Kommissionen de nødvendige oplysninger, så den kan vurde-

re, om regelsættet gennemføres korrekt under hensyn til Den Europæiske Unions og med-

lemsstaternes internationale handelsforpligtelser.

(23) De gældende beslutninger 710/97/EF og 128/1999/EF forbliver i kraft.

(24) Kommissionen aflægger hvert år beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om de resultater,

der opnås i forbindelse med denne beslutning, samt om planlagte fremtidige tiltag. På den

måde kan Europa-Parlamentet og Rådet tilkendegive deres politiske tilslutning, hvis der

skulle blive brug for det,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med beslutningen er at etablere en politisk og retligt ramme i Fællesskabet for at

sikre samordning af tilgangen til politikkerne og, hvor det er relevant, den harmonisering af betin-

gelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for det indre

markeds oprettelse og funktion inden for fællesskabspolitikområder som elektronisk kommunika-

tion, transport og forskning og udvikling (FoU).
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2. For at opfylde denne målsætning fastlægger beslutningen procedurer med henblik på at:

a) lette udformningen af politikker med henblik på den strategiske planlægning og harmonise-

ringen af radiofrekvensanvendelse inden for Fællesskabet, under hensyntagen til bl.a. de øko-

nomiske, sikkerhedsmæssige, sundheds- og samfundsmæssige, ytringsfrihedsmæssige, kultu-

relle, videnskabelige, sociale og tekniske aspekter i Fællesskabets politikker samt radiofre-

kvensbrugergruppers forskellige interesser, med henblik på at optimere radiofrekvensanven-

delsen og undgå skadelig interferens.

b) sikre den effektive gennemførelse af en frekvenspolitik i Fællesskabet og navnlig indarbejde

en generel metode til at sikre harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyt-

telse af radiofrekvenserne

c) sikre koordineret og rettidig information om radiofrekvensallokering, -tilgængelighed og

-anvendelse i Fællesskabet

d) sikre effektiv koordinering af Fællesskabets interesser i internationale forhandlinger, hvor

radiofrekvensanvendelse har konsekvenser for Fællesskabets politikker.

3. Aktiviteter, der udføres i henhold til denne beslutning, skal tage behørigt hensyn til de inter-

nationale organisationers arbejde i forbindelse med radiofrekvensforvaltning, f.eks. Den Internatio-

nale Telekommunikationsunion (ITU) og Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministra-

tioner (CEPT).

4. Denne beslutnings anvendelse berører ikke foranstaltninger, der i henhold til fællesskabslov-

givning træffes på fællesskabsniveau eller på nationalt niveau, med henblik på varetagelse af mål af

almen interesse, navnlig i forbindelse med regulering af indholdet og audiovisuel politik, eller

bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF eller medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og anvende deres

radiofrekvenser af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed og forsvar.
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Artikel 2

Definition

I denne beslutning forstås ved:

"Radiofrekvenser" omfatter radiobølger i frekvensområdet 9 kHz til 3000 GHz; radiobølger er

elektromagnetiske bølger, som bevæger sig gennem rummet uden kunstig afskærmning.

Artikel 3

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt "Frekvensudvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes den i artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf.

dennes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes den i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf.

dennes artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 3 måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 4

Frekvensudvalgets opgaver

1. For at opfylde målsætningerne i artikel 1 forelægger Kommissionen i overensstemmelse med

denne artikel frekvensudvalget relevante tekniske gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at

sikre harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne samt

adgang til oplysninger om radiofrekvensanvendelse som omhandlet i artikel 5.

2. Med henblik på udviklingen af tekniske gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 1, som henhø-

rer under CEPT, som f.eks. harmonisering af radiofrekvensallokering og adgang til oplysninger,

tildeler Kommissionen CEPT mandater, som beskriver de pålagte opgaver og tidsplanen for dem.

Kommissionen følger proceduren i artikel 3, stk. 2.

3. På grundlag af det arbejde, der udføres i henhold til stk. 2, afgør Kommissionen om resulta-

terne af det arbejde, der er udført under mandatet, skal anvendes i Fællesskabet, og fastsætter tids-

fristen for gennemførelsen heraf i medlemsstaterne. Afgørelserne offentliggøres i De Europæiske

Fællesskabers Tidende. Kommissionen følger i forbindelse med dette stykke proceduren i artikel 3,

stk. 3.

4. Uanset stk. 3 kan Kommissionen, hvis Kommissionen eller en medlemsstat mener, at det ud-

førte arbejde på grundlag af et mandat tildelt i henhold til stk. 2 ikke forløber tilfredsstillende set i

forhold til den vedtagne tidsplan, eller hvis resultaterne af mandatet ikke er acceptable vedtage

foranstaltninger til opfyldelse af mandatet efter proceduren i artikel 3, stk. 3.
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5. Foranstaltningerne i stk. 3 og 4 kan eventuelt give mulighed for overgangsperioder, og/eller

radiofrekvensdeleordninger i en medlemsstat, som Kommissionen skal godkende, hvis det er beret-

tiget under hensyntagen til den specifikke situation i medlemsstaten, på grundlag af en begrundet

anmodning fra den pågældende medlemsstat, og forudsat at en sådan undtagelse ikke uretmæssigt

vil forsinke gennemførelsen eller skabe uretmæssige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn

til deres konkurrence- og lovgivningsmæssige situation.

6. For at opfylde målsætningerne i artikel 1 kan Kommissionen også vedtage de i stk. 1 om-

handlede tekniske gennemførelsesforanstaltninger, som ikke er omfattet af stk. 2, efter proceduren i

artikel 3, stk. 3.

7. For at bidrage til formulering, forberedelse og gennemførelse af Fællesskabets frekvenspoli-

tik, og uden at dette berører de i denne artikel fastlagte procedurer, hører Kommissionen periodisk

frekvensudvalget om de spørgsmål, der er omfattet af artikel 1.

Artikel 5

Adgang til oplysninger

Medlemsstaterne sørger for, at deres nationale register over radiofrekvensallokeringer og oplysnin-

ger om rettigheder, vilkår, procedurer, gebyrer og afgifter i forbindelse med radiofrekvensanven-

delse offentliggøres, hvis det er relevant for at opfylde denne beslutnings målsætning i henhold til i

artikel 1. De sørger for, at oplysningerne ajourføres, og træffer foranstaltninger til at etablere pas-

sende databaser med henblik på eventuelt at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden i

henhold til de relevante harmoniseringsforanstaltninger i artikel 4.
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Artikel 6

Forbindelser med tredjelande og internationale organisationer

1. Kommissionen overvåger udviklingen vedrørende radiofrekvenser i tredjelande og inter-

nationale organisationer , som kan have konsekvenser for denne beslutnings gennemførelse.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle de jure- eller de facto-hindringer, som tredje-

lande eller internationale organisationer lægger i vejen for gennemførelsen af denne beslutning.

3. Kommissionen aflægger jævnligt beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen

af stk. 1 og 2 og fremsætter om nødvendigt forslag til foranstaltninger, som har til formål at sikre

opfyldelsen af denne beslutnings principper og målsætninger. Hvor det er nødvendigt for at opfylde

målsætningerne i artikel 1, aftales fælles politiske målsætninger med henblik på at sikre koordine-

ring inden for Fællesskabet blandt medlemsstaterne.

4. Foranstaltninger, som iværksættes i henhold til denne artikel, indskrænker ikke Fællesskabets

og medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til internationale aftaler på området.

Artikel 7

Underretning

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne kon-

trollere gennemførelsen af denne beslutning. Medlemsstaterne underretter navnlig hurtigst muligt

Kommissionen om gennemførelsen af resultaterne af mandater i henhold til artikel 4, stk. 3.
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Artikel 8

Fortrolighed

1. Medlemsstaterne må ikke videregive oplysninger, som er omfattet af forretningshemmelig-

hed, navnlig oplysninger om virksomheder og om disses forretningsforbindelser eller omkostnings-

forhold.

2. Stk. 1 anfægter ikke den ret, som de relevante myndigheder har til at videregive oplysninger,

når det er vigtigt for, at de kan udføre deres opgaver, men i denne forbindelse skal videregivelse

være proportionel og tage hensyn til virksomheders legitime interesse i at beskytte deres forret-

ningshemmeligheder.

3. Stk. 1 udelukker ikke offentliggørelse af oplysninger om vilkår for tildeling af brugsret til fre-

kvensressourcer, som ikke omfatter fortrolige oplysninger.

Artikel 9

Beretning

Kommissionen aflægger hvert år beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om udførte aktiviteter

og vedtagne foranstaltninger i henhold til denne beslutning samt om planlagte fremtidige tiltag i

henhold til denne beslutning.
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Artikel 10

Gennemførelse

Medlemsstaterne træffer administrativt eller ved lov alle de foranstaltninger, der er nødvendige for

at gennemføre denne beslutning og alle deraf følgende foranstaltninger.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers

Tidende.

Artikel 12

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 30. august 2000 Rådet ovennævnte forslag til beslutning1.

Forslaget er baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 5. juli 2001.

3. Kommissionen tilsendte Europa-Parlamentet og Rådet sit ændrede forslag den 24. sep-

tember 20012.

4. Rådet vedtog sin fælles holdning den 16. oktober 2001 i overensstemmelse med trakta-

tens artikel 251.

II. FORMÅL

Formålet med forslaget er at etablere et politisk og retligt regelsæt i Det Europæiske Fælles-

skab, der gør det muligt at samordne og, hvor det er relevant, harmonisere udnyttelsen af fre-

kvensressourcerne i de relevante sektorer med henblik på at gennemføre Fællesskabets politi-

ske mål inden for områder som kommunikation, tv- og radiospredning og transport.

                                                
1 EFT C ...
2 ...
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning har samme overordnede målsætning som Kommissionens forslag. Den

foreslår også hovedsagelig samme midler til at opfylde målsætningen.

Forslagets tekst er dog blevet omarbejdet under Rådets drøftelser. Den fælles holdning ad-

skiller sig fra Kommissionens forslag på følgende hovedpunkter:

1. Den fælles holdning har omformuleret artikel 1 vedrørende beslutningens formål og an-

vendelsesområdet. Stk. 1 fastslår formålet, idet der skelnes mellem samordning af poli-

tikkerne og en eventuel harmonisering af betingelserne for udnyttelse af frekvens-

ressourcerne. Stk. 2 fastlægger fastlægger procedurerne for at opfylde målsætningen.

Stk. 3 henviser til betydningen af visse internationale organisationers arbejde i forbin-

delse med frekvensforvaltning.

2. Rådet har besluttet ikke at medtage den gruppe på højt plan, der var valgfri, og hvis

sammensætning og kompetence var omhandlet i artikel 3 og 4 i Kommissionens forslag.

Rådet har i denne forbindelse ment, at det ikke er juridisk korrekt at nedsætte en sådan

gruppe ved en beslutning vedtaget af Parlamentet og Rådet. Rådet har således fundet, at

der med henblik på at bistå Kommissionen ved denne beslutning kun bør nedsættes et

frekvensudvalg i overensstemmelse med komitologireglerne som omhandlet i forslagets

artikel 5. Den fælles holdning anerkender dog (i betragtning 9), at Kommissionen kan

afholde høringer uden for rammerne af denne beslutning, navnlig for at tage hensyn til

holdninger hos fællesskabsinstitutionerne og de berørte parter; det fremgår desuden af

anden del af betragtning 5, at udvalget bør tage hensyn til holdninger hos branchen og

de berørte brugere og parter.
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3. Forslagets artikel 6 vedrørende regelsættet med henblik på gennemførelse af harmonise-

ringsforanstaltninger udgår, idet indholdet dog er flyttet til artikel 4 i den fælles hold-

ning, der omhandler Frekvensudvalgets opgaver.

4. Den fælles holdning lader bilaget til Kommissionens forslag udgå. Bilagets indhold

sammenfattes i artikel 5 i den fælles holdning vedrørende adgang til oplysninger.

IV. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

1. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret og Rådet har

godkendt

– ændring 1: overtaget i betragtning 1

– ændring 2: overtaget i betragtning 2

– ændring 3: overtaget i betragtning 3

– Ændring 9 vedrørende forholdet mellem civil og militær anvendelse af frekvens-

ressourcer er overtaget i substansen, men omformuleret, i betragtning 8 i den fæl-

les holdning.

– Rådet har i betragtning 18 overtaget hele første del af ændring 12. Med hensyn til

anden del har Rådet omformuleret den i overensstemmelse med Kommissionen

for ikke at besværliggøre den procedure, der skal følges i visse internationale for-

handlinger.
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– Rådet har i substansen accepteret ændring 13. Den fælles holdning tager således

hensyn til Europa-Parlamentets forslag i artikel 1, stk. 1 og stk. 2, litra a), artikel 4

og betragtning 4, 5 og 6 samt betragtning 3. Rådet har imidlertid ikke fundet det

hensigtsmæssigt at ændre formuleringen af artikel 1, stk. 4, hvis affattelse i vid

udstrækning følger Kommissionens forslag.

– Artikel 5 i den fælles holdning overtager i substansen ændring 25.

2. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men som Rådet

ikke har godkendt

– Rådet har ikke godkendt ændring 4, da det finder, at det deri omhandlede spørgs-

mål allerede er omfattet af tilladelsesdirektivet.

– Ændring 5, 6, 17 og 24 vedrørende gruppen på højt plan er ikke blevet accepteret

med den af Europa-Parlamentet ønskede formulering, da Rådet har ladet gruppen

udgå i den fælles holdning. Rådet har dog taget hensyn til flere aspekter af disse

ændringer i betragtning 5 (ændring 6) og artikel 1 (ændring 17).

– Europa-Parlamentets forslag til ændring 8 er ikke blevet overtaget i betragtning 10

i den fælles holdning, idet Rådet har omarbejdet den for at tage hensyn til ændrin-

gerne i den dispositive del.

– Rådet fandt, at formuleringen af sidste punktum i betragtning 13 stemmer bedre

overens med den dispositive del end den redaktionelle ændring, der var foreslået i

ændring 11.

– Rådet har ikke accepteret ændring 7 i betragtning 23 i den fælles holdning. Det

har imidlertid nuanceret Kommissionens tekstforslag for at tage hensyn til

Europa-Parlamentets udtalelse.
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3. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som hverken Kommissionen eller Rådet har accep-

teret

– Rådet har ikke fundet det hensigtsmæssigt, at afgørelser om harmoniseringsforan-

staltninger træffes med fælles beslutningstagning, således som det foreslås i

ændring 21, i stedet for at følge udvalgsproceduren.

– Ændring 14 og 15 er blevet overflødige, da definitionerne af "allokering af et

radiofrekvensbånd" og "tildeling af en radiofrekvens", der anvendes internationalt,

udgår i den fælles holdning.

– Ændring 16 vedrørende gruppen på højt plan, er ikke blevet accepteret, da Rådet

har ladet gruppen udgå i den fælles holdning.

– Rådet har ikke godkendt ændring 18 vedrørende formålet med Frekvensudvalget.

Det foretrak dels at nedsætte udvalget i artikel 3 i den fælles holdning med en

klassisk komitologiformulering, dels at redegøre nærmere for udvalgets opgaver i

artikel 4.

– Rådet har navnlig af følgende grunde ikke accepteret fællesændring 19, 23 og 20:

de vedrører artikel 6 i forslaget (harmoniseringsforanstaltninger), der ligesom

gruppen på højt plan er udgået i den fælles holdning. Ifølge disse ændringer skulle

Kommissionen forelægge Parlamentet og Rådet forslag til foranstaltninger i stedet

for at anvende udvalgsproceduren. De indebar desuden, at der i alle tilfælde skulle

gives mandater til CEPT, hvilket ville række ud over dette organs kompetence-

område.

________________________



BILAG

Fælles holdning fastlagt af Rådet den 15. oktober 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fælles-
skab (frekvenspolitikbeslutningen) [2000/0187 (COD)]

Fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen

Rådet og Kommissionen understreger:

at det i artikel 1, sidste stykke, bekræftes, at frekvenspolitikbeslutningens anvendelse ikke berører
foranstaltninger, der i henhold til fællesskabslovgivning træffes på fællesskabsniveau eller nationalt
niveau, navnlig hvad angår medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og anvende deres frekvensres-
sourcer af hensyn til deres egen offentlige orden eller sikkerhed og forsvar,

at alle harmoniseringsinitiativer, der er baseret på frekvenspolitikbeslutningen, som udtrykt i be-
tragtning nr. 5, må tage hensyn til den mulige indvirkning på alle brugergrupper, herunder for så
vidt angår sikkerhed,

at med henblik herpå repræsenterer forbindelsesmekanismen nationalt konsoliderede holdninger,
som medlemsstaternes delegerede har indtaget, i Frekvensudvalget. Dette indebærer, at disse dele-
gerede drøfter de frekvenspolitiske spørgsmål, der på grundlag af frekvenspolitikbeslutningen skal
behandles nationalt med alle berørte parter, herunder med deres nationale forsvarsmyndigheder,

at alle foreliggende mekanismer desuden kan anvendes, herunder eventuelt en forbindelse med søjle
2-aktiviteter.
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2000/0187 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab

1. BAGGRUND

Forslaget fremsendt til Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2000) 407 endelig – 2000/0187 (COD)):

29.8.2000

Dato for udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 24.1.2001

Dato for udtalelse efter Europa-Parlamentets første behandling: 5.7.2001

Dato for fremsendelse af ændret forslag: 18.9.2001

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 16.10.2001

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forslaget etablerer et politisk og retligt regelsæt i Det Europæiske Fællesskab for at sikre
samordning af politikkerne og, hvor det er relevant, en harmonisering af betingelserne for
adgang til og effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne, der er nødvendige for det indre
markeds oprettelse og funktion inden for fællesskabspolitiske områder som elektronisk
kommunikation, transport og forskning og udvikling (FoU).

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Sammenfatning af Kommissionens holdning

Kommissionen kan støtte Rådets fælles holdning.

Den fælles holdning bibeholder de vigtigste målsætninger fra Kommissionens forslag, men
der gives en mere indgående beskrivelse. I den fælles holdning fastlægges desuden nøjere,
hvilke procedurer der skal anvendes og hvad de forskellige institutioner skal gøre for at nå
målene.

Rådet støtter det vigtigste princip i beslutningsforslaget, som går ud på, at hvis Europa-
Parlamentet og Rådet er enige om en fællesskabspolitik, som er afhængig af
frekvensressourcer, så skal der gøres brug af udvalgsprocedurer med henblik på at vedtage de
nødvendige ledsagende tekniske gennemførelsesforanstaltninger. Hvis det er nødvendigt at
vedtage harmoniseringsforanstaltninger, som ikke kan anses for at være tekniske
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gennemførelsesforanstaltninger, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et
lovgivningsforslag i henhold til traktaten.

3.2. Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen

3.2.1. Europa-Parlamentets ændringsforslag

Ved førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet 21 ændringsforslag til Kommissionens
oprindelige forslag.

Europa-Parlamentets udtalelse havde til følge, at Kommissionen ændrede sit forslag på flere
punkter.

I det ændrede forslag indarbejdede Kommissionen følgende af Europa-Parlamentets
ændringsforslag helt, delvis eller i princippet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 231,
24 og 25.

3.2.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og
som indgår i den fælles holdning

Følgende ændringsforslag, som Kommissionen helt, delvis eller principielt har tilsluttet sig i
sit ændrede forslag, har også Rådet medtaget i sin fælles holdning: 1, 2, 7, 11, 12, 13 og 25.

Nogle af disse ændringsforslag er kun minimalt eller delvist justeret, medens andre allerede
var dækket af Rådets ændringer, selv om end det tilgrundliggende mål for Europa-
Parlamentets revisioner er bibeholdt.

3.2.3. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men
som ikke indgår i den fælles holdning

Følgende ændringsforslag havde Kommissionen tilsluttet sig helt, delvis eller principielt i sit
ændrede forslag, men Rådet har ikke medtaget dem i sin fælles holdning: 3, 4, 8 og 20.

Rådet har ikke accepteret ændringsforslag nr. 5, 6, 9, 17 og 24, da de dele af teksten, som de
vedrører, ikke er med i den fælles holdning eller fordi teksten til den fælles holdning allerede
behandlede ændringsforslagets genstand (se afsnit 3.2.4).

Ændringsforslag 4 (forvaltning af frekvensressourcer)

Selv om hensigten med Parlamentets ændringsforslag allerede er opfyldt af forslagene til
rammedirektivet og direktivet vedrørende tilladelser, så Kommissionen ingen grund til ikke at
gentage i beslutningen, at frekvensressourcer skal forvaltes effektivt. Rådet mente dog, at
dette aspekt allerede var omfattet af anden lovgivning.

                                                
1 Ændringsforslag 20 og 23 kunne accepteres af Kommissionen i deres oprindelige form, men den

samlede ændring, som kommer ud af at sammensmelte ændringsforslag 19, 20 og 23, kan ikke
accepteres af Kommissionen.
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Ændringsforslag 8 (tildeling af frekvenser og tilladelser)

Kommissionen er enig i Parlamentets ændringsforslag om, at der er behov for at drøfte,
koordinere og i givet fald samordne de forskellige landes fremgangsmåde ved tildeling af
frekvensressourcer og tilladelser. Dette ændringsforslag kan dog ikke accepterds, fordi Rådet
er imod, at der fremsættes forslag til samordning af lovgivningen med udgangspunkt i denne
beslutning.

Ændringsforslag 20 (mandater til CEPT)

Kommissionen kunne have accepteret ændringsforslaget i den oprindelige udgave, idet det
pålagde CEPT at konsultere de relevante spektrumforvaltningsorganer, og det ville give
udvalget mulighed for at godkende CEPT's mandater i henhold til rådgivningsproceduren.
Ændringsforslag 20 blev dog sammensmeltet med ændringsforslag 19 og 23, og det
sidstnævnte element blev lavet om (dvs. der blev tale om en forskriftsprocedure og ikke en
rådgivningsprocedure). Rådet kunne derfor ikke acceptere ændringsforslaget.

3.2.4. Forskelle mellem Kommissionens ændrede forslag og Rådets fælles holdning

Betragtninger

Rådet har slettet betragtninger og indsat nye samt ændret mange af de eksisterende
betragtninger for at gøre teksten tydeligere, bevare sammenhængen med ændrede artikler eller
fremhæve nogle centrale bestemmelser.

Rådet har indført en række yderligere elementer i den fælles holdnings betragtninger.

� Radiofrekvenspolitik bør bidrage til ytringsfrihed (betragtning 2a i den fælles holdning).

� Udvalgsproceduren anvendes til vedtagelsen af tekniske gennemførelsesforanstaltninger
(betragtning 2b i den fælles holdning).

� Frekvensudvalgets sammensætning og funktion (betragtning 2c i den fælles holdning).

� Lovgivningsforslag, som går ud over tekniske gennemførelsesforanstaltninger, skal
forelægges Parlamentet og Rådet (betragtning 2d i den fælles holdning).

� Overgangsperioder for gennemførelsen af tekniske gennemførelsesforanstaltninger, hvor
frekvenser vedrører den offentlige orden eller sikkerhed eller forsvaret (betragtning 3a i
den fælles holdning).

� Kommissionen kan afholde høringer uden for rammerne af denne beslutning
(betragtning 4 i den fælles holdning).

� Den tekniske forvaltning af frekvenser dækker ikke procedurer for tildeling af frekvenser
og udstedelse af tilladelser (betragtning 6 i den fælles holdning).
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Artikel 1 - Formål og anvendelsesområde

Den fælles holdning udpeger fremgangsmåden ved samordning af politikker og
harmoniseringen af vilkår for frekvensanvendelse inden for fastlagte fællesskabspolitiske
områder som beslutningens vigtigste mål. Det tydeliggøres endvidere at for at nå dette mål
bør der etableres procedurer, som letter udarbejdelsen af fællesskabspolitikker og
beslutningstagning, som sikrer, at relevant information offentliggøres og at Fællesskabets
interesser samordnes i internationale organer, når der drøftes frekvensressourcer.

Frekvensressourcer til formål, som vedrører den offentlige orden eller sikkerhed eller
forsvarsformål er et særligt tilfælde, hvilket bekræftes i den fælles holdning, idet
samordningsaktiviteter inden for disse områder ikke kan baseres på hensynet til det indre
marked. Foranstaltninger, som iværksættes i henhold til denne beslutning, kan dog indvirke
på frekvensressourcer, der er afsat til formål inden for offentlig orden eller sikkerhed eller
forsvarsformål, og disse interesser må derfor tages med i betragtning i den politiske og
lovgivningsmæssige proces. Den fælles holdning giver medlemsstaterne mulighed for at
anmode om overgangsperioder i forbindelse med gennemførelsen af tekniske foranstaltninger,
hvis de indvirker på frekvensressourcer, der er afsat til formål inden for offentlig orden eller
sikkerhed eller forsvarsformål.

Rådet mener, at Parlamentets ændringsforslag 9 er dækket af denne bestemmelse.
Kommissionen mener dog, at betragtning 4 i den fælles holdning kunne styrkes ved at
anvende den tekst, der foreslås i Kommissionens ændrede forslag.

Artikel 2 - Definitioner

Definitionerne for allokering og tildeling er slettet i den fælles holdning, da disse udtryk ikke
længere forekommer i Rådets tekst (Parlamentets ændringsforslag 14 og 15 er således ikke
længere relevante).

Artikel 3 og 4 - Højtstående embedsmandsgruppe for radiospektrumpolitik

Rådets afviste at oprette et rådgivende eller politisk organ, som skulle rådgive Kommissionen,
i medfør af en beslutning fra Europa-Parlamentet og Rådet. Rådet støtter dog, at beslutningen
etablerer et fællesskabspolitisk forum med henblik på at bidrage til formulering, udarbejdelse
og gennemførelse af Fællesskabet politik for frekvensressourcer. I henhold til den fælles
holdning bør denne politiske funktion udøves af Frekvensudvalget (se nedenfor).

Den fælles holdning opmuntrer desuden Kommissionen til at organisere drøftelser uden for
beslutningens rammer med henblik på at tage højde for alle berørte parters holdninger,
herunder Fællesskabets institutioner, erhvervslivet samt kommercielle og ikke-kommercielle
brugere af frekvensressourcer (betragtning 4 i den fælles holdning). Den fælles holdning
angiver dog ikke, hvorvidt sådanne drøftelser bør organiseres af Kommissionen ad hoc, eller
om der bør nedsættes et separat rådgivende organ under beslutningen såsom den af
Kommissionen foreslåede højtstående embedsmandsgruppe for radiospektrumpolitik. I hvert
fald har både Parlamentet og Rådet anerkendt behovet for udbredte drøftelser af
frekvensressourcepolitikken i Fællesskabet.

Artikel 5 og 6 (oprindeligt forslag)/artikel 3 og 4 (fælles holdning) - Frekvensudvalget

Kommissionen støtter den fælles holdning for så vidt angår anvendelsen af
udvalgsproceduren til at nå beslutningens mål.
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Den fælles holdning tydeliggør, at Frekvensudvalget vedtager tekniske
gennemførelsesforanstaltninger inden for fastlagte fællesskabspolitiske områder med henblik
på at sikre harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af
frekvensressourcer samt adgang til oplysninger om frekvensanvendelse. Udvalget høres om
og afholder drøftelser af Fællesskabets frekvensressourcepolitik.

Hvor gennemførelsesforanstaltningerne berører områder som frekvensallokering eller adgang
til oplysninger, kan Kommissionen anmode Den Europæiske Konference af Post-og
Teleadministrationer (CEPT) om teknisk bistand ved udarbejdelsen af foranstaltningerne.
Inden for andre områder udarbejder Frekvensudvalget de tekniske
gennemførelsesforanstaltninger.

Frekvensudvalget vedtager foranstaltningerne efter en forskriftsprocedure. Hvis det er
berettiget, kan Kommissionen give en medlemsstat mulighed for en overgangsperiode og/eller
frekvensdeleordninger, hvor en foranstaltning ville indvirke på frekvensbånd, som
udelukkende anvendes til formål inden for den offentlige orden eller sikkerhed eller
forsvarsformål, forudsat at dette ikke unødigt forsinker foranstaltningens gennemførelse eller
skaber uretmæssige forskelle i medlemsstaternes konkurrence- eller lovgivningsmæssige
situation.

Artikel 7 (oprindeligt forslag)/artikel 5 (fælles holdning) - Adgang til oplysninger

Kommissionen støtter bestemmelserne i den fælles holdning om adgang til oplysninger, som
næsten er identisk med Parlamentets ændringsforslag 25. Medlemsstaterne skal sørge for, at
relevante oplysninger offentliggøres, også i elektronisk format, og der kan anvendes
udvalgsprocedurer til at gennemføre yderligere harmonisering af indholdet og formatet af de
oplysninger, der skal offentliggøres.

Artikel 8 (oprindeligt forslag)/artikel 6 (fælles holdning) - Forbindelser med tredjelande og
internationale organisationer

Artiklens bestemmelser er ikke ændret væsentligt. Den fælles holdning henviser dog til
behovet for at aftale fælles politiske målsætninger snarere end fælles holdninger med hensyn
til forhandlinger med tredjelande eller internationale organisationer. Da denne ændring
afspejler den gældende praksis, som har givet gode resultater, er den acceptabel.

Andre artikler

Bestemmelserne i artiklerne er ikke ændret eller ikke ændret væsentligt.

4. KONKLUSION

Rådets fælles holdning medtager eller tager hensyn til de fleste af de ønsker, som Europa-
Parlamentet har fremsat ved førstebehandlingen, og den ligger stadig tæt på Kommissionens
oprindelige forslag. Kommissionen støtter derfor Rådets fælles holdning.


