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KORT BEGRUNDELSE

For at øge investeringer, innovation og forbrugerfordele inden for elektronisk kommunikation 
har EU behov for et sammenhængende regelsæt, der respekterer såvel behovet for tættere 
samarbejde i EU som forskellene på medlemsstaternes telekommunikationsmarkeder.

De nationale tilsynsmyndigheder vil have gavn af et øget samarbejde med hinanden og af at 
bevare en væsentlig grad af uafhængighed både af Kommissionen og af de nationale 
regeringer i forbindelse med vurdering og afhjælpning af nationale markedsspørgsmål. Da 
komplekse spørgsmål i og mellem medlemsstaterne kræver nøje overvejelser og en åben 
dialog, vil en mekanisme med høring og samordning være mere effektiv end en mekanisme 
med mandater og veto. Kommissionen bør kunne anbefale en national tilsynsmyndighed at 
vedtage eller trække specifikke udkast til foranstaltninger tilbage, og de nationale 
tilsynsmyndigheder kan ændre eller trække udkast til foranstaltninger tilbage inden for en 
periode på tre måneder.

De nationale tilsynsmyndigheder bør gives de redskaber, der er nødvendige for, at de kan øge 
konkurrencen på markedet. Mens specifikke nationale markeder kræver forskellige løsninger, 
bør en funktionel adskillelse være en mulighed for de nationale tilsynsmyndigheder som en 
potentiel mulighed for at finde en løsning på reguleringsmæssige flaskehalse.

I overensstemmelse med respekten for medlemsstaternes specifikke behov og markedsvilkår 
vil forvaltning og harmonisering af spektret kunne foretages mest effektivt og 
hensigtsmæssigt af de nationale tilsynsmyndigheder i samråd med Kommissionen. Optimale 
beslutninger om tildeling og allokering vil være teknologisk neutrale og tage hensyn til 
beslutninger truffet af internationale organisationer i tilknytning til forvaltning af 
radiospektret.

Forbedring af sikkerheden og integriteten er også afgørende for Europas voksende 
elektroniske kommunikationsnetværk. Mens elektroniske netværk og tjenesteydelser samler 
Europa via kommunikation, medfører de risici, som brud på sikkerheden indebærer, større 
mulighed for at forårsage skade. Beskyttelsesforanstaltningerne bør være proportionale med 
risikovurderingen og skal samtidig i påkommende tilfælde være passende, så Kommissionen 
bør have beføjelser til at vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger i forståelse med de 
nationale tilsynsmyndigheder. Virksomhederne bør underrette de nationale 
tilsynsmyndigheder om alvorlige brud på sikkerheden, og definitionen heraf fastlægges af de 
enkelte nationale tilsynsmyndigheder.

Kommissionen har foreslået, at reguleringen overlades til konkurrencepolitikken, når 
markederne er blevet mere konkurrenceprægede. Dette bør tages et skridt videre ved hjælp af 
udløbsklausuler, der fastsætter frister at arbejde hen imod.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
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ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den sektorspecifikke ex-ante
markedsregulering fastsætter som del af
disse rammer grundlaget for overgangen 
fra tidligere monopoler til 
konkurrencedygtige markeder for 
elektroniske kommunikationsnetværk og 
-tjenesteydelser. Når markederne er blevet 
konkurrenceprægede, bør ex-ante
reguleringen indstilles, og udelukkende
Fællesskabets og den nationale 
konkurrencelovgivning bør finde
anvendelse. Med den voksende 
konkurrencedynamik på de europæiske 
markeder for elektronisk kommunikation 
mindskes de potentielle fordele ved 
sektorspecifik ex-ante pris- og 
adgangsregulering væsentligt over tid.
Markederne for elektronisk 
kommunikation har udvist en kraftig 
konkurrencedynamik i de senere år, og 
det er sandsynligt, at konkurrencen vil 
vokse yderligere i de kommende år. For at 
sikre en rettidig overgang til en situation, 
hvor udelukkende Fællesskabets og den 
nationale konkurrencelovgivning finder 
anvendelse, bør bestemmelserne i dette 
direktiv om sektorspecifik ex-ante 
regulering bortfalde på en bestemt dato, 
medmindre Kommissionen kan påvise, at 
der stadig vil være behov for ex-ante 
regulering efter denne dato.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I den forbindelse fremlagde 
Kommissionen sine første konklusioner i 
en meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 
29. juni 2006 om revurderingen af EU’s 
regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og tjenester. På 
grundlag af disse første konklusioner er der 
gennemført en offentlig høring, hvoraf det 
er fremgået, at det vigtigste problem at 
tage op er den omstændighed, at der 
stadig ikke er skabt et indre marked for 
elektronisk kommunikation. Det 
konstateres navnlig, at uensartet 
lovgivning og uoverensstemmelser mellem 
de nationale tilsynsmyndigheders 
aktiviteter sætter ikke blot sektorens 
konkurrenceevne på spil, men også de 
væsentlige fordele, som konkurrence på 
tværs af grænserne medfører for 
forbrugerne.

(2) I den forbindelse fremlagde 
Kommissionen sine første konklusioner i 
en meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 
29. juni 2006 om revurderingen af EU’s 
regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og tjenester. På 
grundlag af disse første konklusioner er der 
gennemført en offentlig høring, der viste, 
at der er støtte til en fortsættelse af den 
aktuelle model for regelsættet. Med det 
aktuelle regelsæt indføres tekniske 
tilpasninger i en overgangsperiode for at 
sikre, at en fuld overgang til 
konkurrencelovgivningen bliver en 
realitet, eftersom regelsættet forbliver en 
overgangsforanstaltning, som bør tages 
op til fornyet overvejelse senest den 31. 
december 2013, hvor bestemmelserne i 
dette direktiv udløber, hvis et fuldt 
konkurrencedygtigt 
telekommunikationsmarked har udviklet 
sig.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) EU's regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester bør 
derfor revideres, så vi kan få et fuldt 
fungerende indre marked for elektronisk 
kommunikation på plads ved at styrke 
fællesskabsordningen for regulering af 
operatører med en stærk markedsposition 
på de centrale markeder. Reformen af 
regelsættet suppleres ved, at der ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning […/…./EF] af [dato] oprettes 

(3) EU's regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester bør 
derfor revideres, så vi kan få et fuldt 
fungerende indre marked for elektronisk 
kommunikation på plads ved at styrke 
fællesskabsordningen for regulering af 
operatører med en stærk markedsposition 
på de centrale markeder. Reformen 
omfatter også opstilling af en effektiv og 
samordnet strategi for frekvensforvaltning, 
der skal skabe et europæisk 
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en europæisk markedsmyndighed for 
elektronisk kommunikation (i det 
følgende benævnt 
"markedsmyndigheden"). Reformen 
omfatter også opstilling af en effektiv 
strategi for frekvensforvaltning, der skal 
skabe et europæisk samarbejdsområde for 
information, samt skærpelse af 
bestemmelserne for brugere med handikap 
for at opnå et informationssamfund, der er 
åbent for alle.

samarbejdsområde for information, samt 
skærpelse af bestemmelserne for brugere 
med handikap for at opnå et 
informationssamfund, der er åbent for alle.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De nationale tilsynsmyndigheders 
uafhængighed bør styrkes, så de kan 
anvende regelsættet med større 
gennemslagskraft, og så deres autoritet og 
forudsigeligheden i deres afgørelser øges. 
Til dette formål bør det udtrykkeligt 
fastsættes i national ret, at den nationale 
tilsynsmyndighed i udførelsen af sine 
opgaver er beskyttet mod indblanding 
udefra og politisk pres, der kan forhindre 
en uafhængig vurdering af de sager, den 
skal behandle. En sådan påvirkning udefra 
gør en instans, der medvirker i den 
nationale lovgivningsproces, uegnet til at 
fungere som tilsynsmyndighed under 
regelsættet. Derfor bør der på forhånd 
opstilles regler for, på hvilket grundlag 
ledelsen for en national tilsynsmyndighed 
kan afskediges, så enhver rimelig tvivl om 
tilsynsmyndighedens uafhængighed og 
upåvirkelighed over for eksterne faktorer 
fjernes. Det er vigtigt, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har deres eget budget, 
der bl.a. sætter dem i stand til at ansætte 
tilstrækkeligt, kvalificeret personale. Af 
hensyn til åbenhed i forvaltningen bør 
budgettet hvert år offentliggøres.

(6) De nationale tilsynsmyndigheders 
uafhængighed bør styrkes, så de kan 
anvende regelsættet med større 
gennemslagskraft, og så deres autoritet og 
forudsigeligheden i deres afgørelser øges. 
Til dette formål bør det udtrykkeligt 
fastsættes i national ret, at den nationale 
tilsynsmyndighed i udførelsen af sine 
opgaver er beskyttet mod indblanding 
udefra og politisk pres, der kan forhindre 
en uafhængig vurdering af de sager, den 
skal behandle. En sådan påvirkning udefra 
gør en instans, der medvirker i den 
nationale lovgivningsproces, uegnet til at 
fungere som tilsynsmyndighed under 
regelsættet. Derfor bør der på forhånd 
opstilles regler for, på hvilket grundlag 
ledelsen for en national tilsynsmyndighed 
kan afskediges, så enhver rimelig tvivl om 
tilsynsmyndighedens uafhængighed og 
upåvirkelighed over for eksterne faktorer 
fjernes. Årsagerne til en sådan 
afskedigelse skal offentliggøres med 
undtagelse af dem, der kan påvirke 
institutionens omdømme. Det er vigtigt, at 
de nationale tilsynsmyndigheder har deres 
eget budget, der bl.a. sætter dem i stand til 
at ansætte tilstrækkeligt, kvalificeret 
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personale. Af hensyn til åbenhed i 
forvaltningen bør budgettet hvert år 
offentliggøres.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den fællesskabsordning, der gør det 
muligt for Kommissionen at kræve, at en 
national tilsynsmyndighed trækker 
planlagte foranstaltninger vedrørende 
markedsafgrænsning og udpegning af 
operatører med en stærk markedsposition 
tilbage, har bidraget væsentligt til en 
ensartet fremgangsmåde for udpegning af 
forhold, hvor der kan anvendes 
forhåndsregulering, og af de operatører, der 
skal være omfattet af en sådan regulering. 
Der er imidlertid ikke nogen tilsvarende 
ordning for de afhjælpende 
foranstaltninger. Kommissionens 
overvågning af markedet og særlig 
erfaringerne med proceduren i 
rammedirektivets artikel 7 har vist, at 
manglende ensartethed i de nationale 
tilsynsmyndigheders anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger under 
lignende markedsforhold underminerer det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation, skaber ulige 
konkurrencevilkår for operatører i 
forskellige medlemsstater og forhindrer, at 
forbrugerne kan nyde godt af konkurrence 
og udbud af tjenesteydelser på tværs af 
grænserne. Kommissionen bør derfor have
beføjelse til at kræve, at en 
tilsynsmyndighed trækker et udkast til 
afhjælpende foranstaltninger tilbage. For at 
sikre, at regelsættet anvendes ensartet i 
hele Fællesskabet, bør Kommissionen 
rådføre sig med markedsmyndigheden, før 
den træffer sin afgørelse.

(11) Den fællesskabsordning, der gør det 
muligt for Kommissionen at kræve, at en 
national tilsynsmyndighed trækker 
planlagte foranstaltninger vedrørende 
markedsafgrænsning og udpegning af 
operatører med en stærk markedsposition 
tilbage, har bidraget væsentligt til en 
ensartet fremgangsmåde for udpegning af 
forhold, hvor der kan anvendes 
forhåndsregulering, og af de operatører, der 
skal være omfattet af en sådan regulering. 
Der er imidlertid ikke nogen tilsvarende 
ordning for de afhjælpende 
foranstaltninger. Kommissionens 
overvågning af markedet og særlig 
erfaringerne med proceduren i 
rammedirektivets artikel 7 har vist, at 
manglende ensartethed i de nationale 
tilsynsmyndigheders anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger under 
lignende markedsforhold underminerer det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation, skaber ulige 
konkurrencevilkår for operatører i 
forskellige medlemsstater og forhindrer, at 
forbrugerne kan nyde godt af konkurrence 
og udbud af tjenesteydelser på tværs af 
grænserne. Kommissionen kan derfor gives
beføjelse til at forhandle med en 
tilsynsmyndighed om at trække et udkast 
til afhjælpende foranstaltninger tilbage. For 
at sikre, at regelsættet anvendes ensartet i 
hele Fællesskabet, bør Kommissionen 
rådføre sig med markedsmyndigheden, før 
den indleder forhandlinger.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at undgå et retligt tomrum i en 
sektor, der er kendetegnet af en rivende 
udvikling, bør Kommissionen ligeledes, 
hvis vedtagelse af et revideret udkast til 
foranstaltninger stadig ville skabe 
hindringer for det indre marked eller være 
uforenelige med fællesskabsretten, efter at 
have hørt markedsmyndigheden kunne 
kræve, at den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed indfører en bestemt 
afhjælpende foranstaltning inden for en 
fastsat frist.

(13) For at undgå et retligt tomrum i en 
sektor, der er kendetegnet af en rivende 
udvikling, bør Kommissionen ligeledes, 
hvis vedtagelse af et revideret udkast til 
foranstaltninger stadig ville skabe 
hindringer for det indre marked eller være 
uforenelige med fællesskabsretten, efter at 
have hørt markedsmyndigheden kunne 
anbefale, at den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed indfører en bestemt 
afhjælpende foranstaltning inden for en 
fastsat frist. Hvis den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed ikke 
accepterer anbefalingen, skal den 
offentliggøre sin begrundelse herfor på en
klar og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I betragtning af de korte tidsfrister, der 
gælder ifølge ordningen for 
fællesskabshøring, bør Kommissionen
have beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
forenkling af procedurerne for udveksling 
af oplysninger mellem Kommissionen og 
de nationale tilsynsmyndigheder, f.eks. 
hvor der er tale om stabile markeder eller 
mindre ændringer i tidligere anmeldte 
foranstaltninger, eller for at tillade en 
undtagelse fra kravet om anmeldelse for at 

(14) I betragtning af de korte tidsfrister, der 
gælder ifølge ordningen for 
fællesskabshøring, kan Kommissionen i 
samråd med de nationale 
tilsynsmyndigheder vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
forenkling af procedurerne for udveksling 
af oplysninger mellem Kommissionen og 
de nationale tilsynsmyndigheder, f.eks. 
hvor der er tale om stabile markeder eller 
mindre ændringer i tidligere anmeldte 
foranstaltninger, eller for at tillade en 
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strømline procedurerne i visse tilfælde. undtagelse fra kravet om anmeldelse for at 
strømline procedurerne i visse tilfælde.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I overensstemmelse med målene for 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og FN's 
konvention om handicappedes rettigheder 
bør regelsættet sikre, at alle brugere, 
herunder handicappede slutbrugere, ældre 
og brugere med særlige sociale behov, har 
nem adgang til tjenester af høj kvalitet og 
til en overkommelig pris. Ifølge erklæring 
nr. 22, der er knyttet som bilag til slutakten 
til Amsterdam-traktaten, skal 
Fællesskabets institutioner i forbindelse 
med udarbejdelsen af foranstaltninger i 
henhold til artikel 95 i traktaten tage 
hensyn til handicappedes behov.

(15) I overensstemmelse med målene for 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og FN's 
konvention om handicappedes rettigheder 
bør regelsættet sikre, at alle brugere, 
herunder handicappede slutbrugere, ældre 
og brugere med særlige sociale behov, har 
nem adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester. Ifølge erklæring 
nr. 22, der er knyttet som bilag til slutakten 
til Amsterdam-traktaten, skal 
Fællesskabets institutioner i forbindelse 
med udarbejdelsen af foranstaltninger i 
henhold til artikel 95 i traktaten tage 
hensyn til handicappedes behov.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Landegrænserne får stadig mindre 
betydning for, hvordan 
frekvensressourcerne udnyttes bedst. En 
opsplittet forvaltning af adgang til 
frekvensrettigheder virker begrænsende for 
investeringer og innovation og forhindrer
operatører og udstyrsfabrikanter i at høste 
stordriftsfordele; derved hæmmes 
udviklingen af et indre marked for 
elektroniske kommunikationsnet og –

(19) Landegrænserne får stadig mindre 
betydning for, hvordan 
frekvensressourcerne udnyttes bedst. En 
opsplittet forvaltning af adgang til 
frekvensrettigheder virker begrænsende for 
investeringer og innovation og kan 
forhindre operatører og udstyrsfabrikanter 
i at høste stordriftsfordele; derved hæmmes 
udviklingen af et indre marked for 
elektroniske kommunikationsnet og 
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tjenester, der anvender radiofrekvenser. -tjenester, der anvender radiofrekvenser.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning.

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning, når blot dette ikke 
underminerer princippet om 
oprindelsesland.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I betragtning af de følger, undtagelser 
har for udviklingen af det indre marked for 
elektronisk kommunikation, bør
Kommissionen have mulighed for at
opstille harmoniserede regler for, hvordan 
og i hvilket omfang principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet kan 
fraviges ud over de tilfælde, hvor målet er 
at fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme; i den 
forbindelse bør Kommissionen tage hensyn 
de harmoniserede tekniske vilkår for 
adgang til og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen).

(26) I betragtning af de følger, undtagelser 
har for udviklingen af det indre marked for 
elektronisk kommunikation, kan
Kommissionen i forståelse med de 
nationale tilsynsmyndigheder opstille
harmoniserede regler for, hvordan og i 
hvilket omfang principperne om teknologi-
og tjenesteneutralitet kan fraviges ud over 
de tilfælde, hvor målet er at fremme 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme; i den forbindelse bør 
Kommissionen tage hensyn de 
harmoniserede tekniske vilkår for adgang 
til og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
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Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at styrke det indre marked og 
støtte udviklingen af grænseoverskridende 
tjenester, bør Kommissionen tillægges 
beføjelse til at give markedsmyndigheden 
særlige ansvarsopgaver vedrørende 
nummerering. For at gøre det muligt for 
medlemsstaternes borgere, herunder 
rejsende og handicappede, at få forbindelse 
til bestemte tjenester ved hjælp af samme, 
letgenkendelige numre og til ensartede 
priser i alle medlemsstater, bør 
Kommissionens beføjelser til at vedtage 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
desuden, om nødvendigt, omfatte de 
gældende takstprincipper eller –ordninger.

(29) For at styrke det indre marked og 
støtte udviklingen af grænseoverskridende 
tjenester, kan Kommissionen i forståelse
med de nationale tilsynsmyndigheder 
tillægges beføjelse til at give 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver vedrørende nummerering. 
For at gøre det muligt for 
medlemsstaternes borgere, herunder 
rejsende og handicappede, at få forbindelse 
til bestemte tjenester ved hjælp af samme, 
letgenkendelige numre og til ensartede 
priser i alle medlemsstater, bør 
Kommissionens beføjelser til at vedtage 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
desuden, om nødvendigt, omfatte de 
gældende takstprincipper eller –ordninger.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er nødvendigt at styrke 
medlemsstaternes beføjelser over for 
indehavere af rettigheder til at installere 
faciliteter for at sikre, at nye net etableres 
eller udbygges på en miljømæssigt 
forsvarlig måde og uafhængigt af enhver 
forpligtelse for en operatør med en stærk 
markedsposition til at give adgang til sit 
elektroniske kommunikationsnet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør, sag for 

(31) Det er nødvendigt at styrke 
medlemsstaternes beføjelser over for 
indehavere af rettigheder til at installere 
faciliteter for at sikre, at nye net etableres 
eller udbygges på en miljømæssigt 
forsvarlig måde og uafhængigt af enhver 
forpligtelse for en operatør med en stærk 
markedsposition til at give adgang til sit 
elektroniske kommunikationsnet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør, sag for 
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sag, kunne stille krav om delt brug af 
kabelkanaler, master og antenner, adgang 
til bygninger samt en bedre koordinering af 
anlægsarbejder. En bedre fælles udnyttelse 
af faciliteter kan styrke konkurrencen 
væsentligt og nedsætte de samlede 
økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved etablering af elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur.

sag, kunne stille krav om delt brug af 
kabelkanaler, master og antenner, adgang 
til bygninger samt en bedre koordinering af 
anlægsarbejder, når der ikke er nogen 
konkurrence på infrastrukturområdet. En 
bedre fælles udnyttelse af faciliteter kan 
styrke konkurrencen væsentligt og 
nedsætte de samlede økonomiske og 
miljømæssige omkostninger ved etablering 
af elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er nødvendigt at styrke 
medlemsstaternes beføjelser over for 
indehavere af rettigheder til at installere 
faciliteter for at sikre, at nye net etableres 
eller udbygges på en miljømæssigt 
forsvarlig måde og uafhængigt af enhver 
forpligtelse for en operatør med en stærk 
markedsposition til at give adgang til sit 
elektroniske kommunikationsnet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør, sag for 
sag, kunne stille krav om delt brug af 
kabelkanaler, master og antenner, adgang 
til bygninger samt en bedre koordinering af 
anlægsarbejder. En bedre fælles udnyttelse 
af faciliteter kan styrke konkurrencen 
væsentligt og nedsætte de samlede 
økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved etablering af elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur.

(31) Det er nødvendigt at styrke 
medlemsstaternes beføjelser over for 
indehavere af rettigheder til at installere 
faciliteter for at sikre, at nye net etableres 
eller udbygges på en miljømæssigt 
forsvarlig måde og uafhængigt af enhver 
forpligtelse for en operatør med en stærk 
markedsposition til at give adgang til sit 
elektroniske kommunikationsnet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør, sag for 
sag, kunne stille krav om delt brug af 
kabelkanaler, master og antenner, adgang 
til bygninger samt en bedre koordinering af 
anlægsarbejder, såfremt 
reguleringsmæssige flaskehalse er til 
hinder for konkurrencen på 
infrastrukturområdet. En bedre fælles 
udnyttelse af faciliteter kan styrke 
konkurrencen væsentligt og nedsætte de 
samlede økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved etablering af elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Pålidelig og sikker formidling af 
oplysninger via elektroniske 
kommunikationsnet spiller en stadig mere 
central rolle i økonomien og samfundet 
som helhed. Systemernes kompleksitet, 
tekniske uheld og menneskelige fejl, 
ulykker og angreb kan alle have følger for 
den fysiske infrastruktur, der bruges til at 
formidle vigtige tjenester til borgerne i EU, 
herunder e-forvaltningstjenester. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør derfor 
sikre, at de offentlige kommunikationsnets 
integritet og sikkerhed opretholdes. 
Markedsmyndigheden bør medvirke til at 
øge sikkerhedsniveauet inden for 
elektronisk kommunikation ved blandt 
andet at yde ekspertise og rådgivning samt 
fremme udveksling af bedste praksis. Både 
markedsmyndigheden og de nationale 
tilsynsmyndigheder bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger til, at de kan 
vurdere sikkerhedsniveauet i net og 
tjenester, såvel som omfattende og 
pålidelige oplysninger om faktiske 
sikkerhedshændelser, der har haft 
væsentlige følger for driften af net eller 
tjenester. En vellykket anvendelse af 
tilstrækkelige sikkerhedsforholdsregler er 
ikke en engangsforanstaltning, men en 
løbende proces af gennemførelse, revision 
og ajourføring; derfor bør udbyderne af 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester forpligtes til at træffe 
forholdsregler for at beskytte deres nets og 
tjenesters integritet og sikkerhed i 
overensstemmelse med de vurderede risici, 
idet de anvender de mest avancerede 
tekniske midler.

(32) Pålidelig og sikker formidling af 
oplysninger via elektroniske 
kommunikationsnet spiller en stadig mere 
central rolle i økonomien og samfundet 
som helhed. Systemernes kompleksitet, 
tekniske uheld og menneskelige fejl, 
ulykker og angreb kan alle have følger for 
den fysiske infrastruktur, der bruges til at 
formidle vigtige tjenester til borgerne i EU, 
herunder e-forvaltningstjenester. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør derfor 
sikre, at de offentlige kommunikationsnets 
integritet og sikkerhed opretholdes. 
Markedsmyndigheden bør medvirke til at 
øge sikkerhedsniveauet inden for 
elektronisk kommunikation ved blandt 
andet at yde ekspertise og rådgivning samt 
fremme udveksling af bedste praksis. Både 
markedsmyndigheden og de nationale 
tilsynsmyndigheder bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger til, at de kan 
vurdere sikkerhedsniveauet i net og 
tjenester, såvel som omfattende og 
pålidelige oplysninger om faktiske 
sikkerhedshændelser, der har haft 
væsentlige følger for driften af net eller 
tjenester. En vellykket anvendelse af 
tilstrækkelige sikkerhedsforholdsregler er 
ikke en engangsforanstaltning, men en 
løbende proces af gennemførelse, revision 
og ajourføring; derfor bør udbyderne af 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester forpligtes til at træffe 
forholdsregler for at beskytte deres nets og 
tjenesters integritet og sikkerhed i forhold 
til de vurderede risici, idet de anvender de 
mest avancerede tekniske midler.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Hvor der er behov for at fastlægge et 
fælles sæt sikkerhedskrav, bør
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at opnå et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på det 
indre marked. Markedsmyndigheden bør 
bidrage til at harmonisere relevante 
tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger ved at yde 
ekspertrådgivning. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør have beføjelse til 
at udstede bindende instrukser vedrørende 
de tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til rammedirektivet. For 
at kunne varetage deres opgaver bør de 
have beføjelse til at efterforske tilfælde af 
manglende overholdelse og pålægge 
sanktioner i sådanne tilfælde.

(33) Hvor der er behov for at fastlægge et 
fælles sæt sikkerhedskrav, kan
Kommissionen i forståelse med de 
nationale tilsynsmyndigheder tillægges 
beføjelser til at vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at opnå et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på det 
indre marked, hvor selvregulerende
initiativer under erhvervslivets ledelse 
ikke har opnået et hensigtsmæssigt 
sikkerhedsniveau i en eller flere 
medlemsstaters indre marked. Såfremt det 
skønnes nødvendigt at vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, bør der 
etableres en ordning for godtgørelse af 
udgifter på nationalt plan. Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (Enisa) bør 
bidrage til at harmonisere relevante 
tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger ved at yde 
ekspertrådgivning. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør have beføjelse til 
at udstede bindende instrukser vedrørende 
de tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til rammedirektivet. For 
at kunne varetage deres opgaver bør de 
have beføjelse til at efterforske tilfælde af 
manglende overholdelse og pålægge 
sanktioner i sådanne tilfælde.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at give markedsdeltagerne vished 
om retsgrundlaget er det nødvendigt at 
sætte en frist for markedsanalyserne. Det er 
vigtigt, at der gennemføres en 
markedsanalyse med jævne mellemrum og 
inden for en rimelig tidsramme. 
Tidsrammen bør afhænge af, om markedet 
tidligere har været genstand for en 
markedsanalyse og er blevet anmeldt i 
overensstemmelse med reglerne. Hvis en 
national tilsynsmyndighed ikke analyserer 
et marked inden for den fastsatte frist, kan 
det påvirke det indre marked negativt, og 
almindelige overtrædelsesprocedurer vil 
muligvis ikke medføre den ønskede 
virkning i rette tid. Kommissionen bør
derfor kunne bede markedsmyndigheden 
bistå den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed i dens opgaver og 
navnlig forelægge en udtalelse, der 
omfatter et udkast til foranstaltninger, en 
analyse af det pågældende marked og 
passende forpligtelser, som Kommissionen 
så kan pålægge.

(36) For at give markedsdeltagerne vished 
om retsgrundlaget er det nødvendigt at 
sætte en frist for markedsanalyserne. Det er 
vigtigt, at der gennemføres en 
markedsanalyse med jævne mellemrum og 
inden for en rimelig tidsramme. 
Tidsrammen bør afhænge af, om markedet 
tidligere har været genstand for en 
markedsanalyse og er blevet anmeldt i 
overensstemmelse med reglerne. Hvis en 
national tilsynsmyndighed ikke analyserer 
et marked inden for den fastsatte frist, kan 
det påvirke det indre marked negativt, og 
almindelige overtrædelsesprocedurer vil 
muligvis ikke medføre den ønskede 
virkning i rette tid. Kommissionen kan
derfor i forståelse med de nationale 
tilsynsmyndigheder bede 
markedsmyndigheden bistå den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed i 
dens opgaver og navnlig forelægge en 
udtalelse, der omfatter et udkast til 
foranstaltninger, en analyse af det 
pågældende marked og passende 
forpligtelser, som Kommissionen så kan 
pålægge.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Tiltag for at fjerne retlige og 
administrative hindringer for en generel 
tilladelse eller brugsret til frekvenser eller 
numre, der har betydning på europæisk 

(53) Tiltag for at fjerne retlige og 
administrative hindringer for en generel 
tilladelse eller brugsret til frekvenser eller 
numre, der har betydning på europæisk 
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plan, bør tilgodese udviklingen af 
teknologi og tjenester og bidrage til øget 
konkurrence. De tekniske vilkår for adgang 
til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser 
samordnes i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen, men af 
hensyn til målene for det indre marked kan 
det også være nødvendigt at samordne eller 
harmonisere de udvælgelsesprocedurer og 
vilkår, der gælder for rettigheder og 
tilladelser inden for visse frekvensbånd, for 
brugsrettigheder til numre og for generelle 
tilladelser. Dette gælder især for 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
i sagens natur kan være 
grænseoverskridende og brede sig over 
hele det indre marked, såsom 
satellittjenester, hvis udvikling hæmmes af 
uoverensstemmelser i frekvenstildelingen 
mellem medlemsstaterne. Kommissionen 
bør derfor være i stand til, med bistand fra 
Kommunikationsudvalget og under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, at vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger for at nå 
sådanne mål. Således bør Kommissionen 
kunne kræve, at medlemsstaterne stiller 
brugsrettigheder til frekvenser og/eller 
numre til rådighed over hele deres område 
og om nødvendigt tilbagekalder 
eksisterende nationale brugsrettigheder. I 
sådanne tilfælde bør medlemsstaterne ikke 
gennem nationale procedurer tildele nye 
brugsrettigheder inden for de pågældende 
frekvensbånd eller nummerserier.

plan, bør tilgodese udviklingen af 
teknologi og tjenester og bidrage til øget 
konkurrence. De tekniske vilkår for adgang 
til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser 
samordnes i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen, men af 
hensyn til målene for det indre marked kan 
det også være nødvendigt at samordne eller 
harmonisere de udvælgelsesprocedurer og 
vilkår, der gælder for rettigheder og 
tilladelser inden for visse frekvensbånd, for 
brugsrettigheder til numre og for generelle 
tilladelser. Dette gælder især for 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
i sagens natur kan være 
grænseoverskridende og brede sig over 
hele det indre marked, såsom 
satellittjenester, hvis udvikling hæmmes af 
uoverensstemmelser i frekvenstildelingen 
mellem medlemsstaterne og mellem EU og 
tredjelande under hensyntagen til 
beslutninger truffet af internationale 
organisationer, der beskæftiger sig med 
forvaltning af radiospektret, f.eks. Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT). 
Kommissionen bør derfor være i stand til, 
med bistand fra Kommunikationsudvalget 
og under nøje iagttagelse af 
markedsmyndighedens udtalelse, at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger for at nå 
sådanne mål. Således bør Kommissionen 
kunne kræve, at medlemsstaterne stiller 
brugsrettigheder til frekvenser og/eller 
numre til rådighed over hele deres område 
og om nødvendigt tilbagekalder 
eksisterende nationale brugsrettigheder. I 
sådanne tilfælde bør medlemsstaterne ikke 
gennem nationale procedurer tildele nye 
brugsrettigheder inden for de pågældende 
frekvensbånd eller nummerserier.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr. Det fastsætter de 
nationale tilsynsmyndigheders opgaver og 
opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele EF.

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester. Det fastsætter de 
nationale tilsynsmyndigheders opgaver og 
opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele EF.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
internationale, Fællesskabets eller 
medlemsstaternes gældende regler.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 2 – litra s
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler og internationale 
radiofrekvensplaner.

Begrundelse

I betragtning af omfanget af interferensproblemer mellem radiotransmission og 
tovejstjenester (modtagning og sending) er det vigtigt, at de digitale radio- og tv-
transmissionstjenester beskyttes mod skadelig interferens i overensstemmelse med 
internationale frekvensplaner og specielt ITU's Genèveplan (GE-06). Definitionen på 
skadelig interferens bør derfor ændres.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder forpligtes også til at 
forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, der kan få 
indflydelse på de engrostjenester, som 
stilles til rådighed for konkurrenter.
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. 
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
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overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.

hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger og overholde
fællesskabslovgivning og national 
lovgivning om forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller ikke 
betingelser for leveringen af elektroniske 
kommunikationstjenester fra en anden 
medlemsstat.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomåneders frist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe 
en afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 

5. Inden for den tomåneders frist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen 
anbefale, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Anbefalingen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
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ændring af udkastet til foranstaltning. ændring af udkastet til foranstaltning.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
truffet en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal den 
nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med
stk. 3.

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
fremsat en anbefaling til den nationale 
tilsynsmyndighed om at trække et udkast 
til foranstaltninger tilbage, skal den 
nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  6
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger 
ændres i overensstemmelse med stk. 6, 
kan Kommissionen træffe en afgørelse 
med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold 
til artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet).
I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 

udgår
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for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordning [……/EF], særlig 
når den fastlægger de nærmere detaljer 
vedrørende den eller de forpligtelser, der 
skal pålægges.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 7 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.

udgår

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra e
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 8 – stk. 4 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikre, at der er et samarbejde mellem 
de virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, og de 
berørte sektorer med henblik på 
beskyttelse og fremme af lovligt indhold 
inden for rammerne af disse netværk og 
tjenester.
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Begrundelse

Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation eller det 
koordineringsorgan, som træder i dennes sted, bør tildeles en koordineringsrolle for at sikre, 
at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester arbejder sammen om at bekæmpe 
ophavsrettighedskrænkelser, som er i voldsom stigning.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier, og at de 
nationale tilsynsmyndigheders allokering 
og tildeling af radiofrekvensspektrum 
sikrer en effektiv konkurrence under 
hensyntagen til deres respektive nationale 
frekvensplaner og de tidligere 
beslutninger truffet af internationale 
organisationer, der beskæftiger sig med 
forvaltning af radiofrekvensspektret.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  9
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 

2. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er 
muligt, harmoniseringen af 
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Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen).

frekvensanvendelsen i Fællesskabet på en 
måde, der tilgodeser behovet for en 
virkningsfuld og effektiv udnyttelse i 
overensstemmelse med beslutning nr. 
676/2002/EF (frekvenspolitikbeslutningen)
under hensyntagen til deres respektive 
nationale frekvensplaner og de tidligere 
beslutninger truffet af internationale 
organisationer, der beskæftiger sig med 
forvaltning af radiofrekvensspektret.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 9 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) undgå konkurrenceforvridning

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4.

d) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4, herunder de 
begrænsninger, der har til formål at sikre, 
at målene vedrørende kulturpolitik og 
medier, som f.eks. sproglig og kulturel 
mangfoldighed samt mediepluralisme, 
fremmes.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaternes har kompetence til
at definere omfanget, arten og varigheden 
af de begrænsninger, der har til formål at 
fremme målene vedrørende kulturpolitik 
og medier, som f.eks. kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme, i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 9 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
med den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd.

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd med de
nationale tilsynsmyndigheders 
forudgående accept.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 9 c – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og føre principperne i denne artikel 
ud i livet kan Kommissionen vedtage
passende gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at:

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og føre principperne i denne artikel 
ud i livet kan Kommissionen i forståelse 
med de nationale tilsynsmyndigheder 
anbefale passende 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at:

a) harmonisere udpegningen af 
frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder

a) harmonisere udpegningen af 
frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder

b) harmonisere de vilkår, der knyttes til 
sådanne rettigheder, og de vilkår, 
procedurer, tidsmæssige og andre 
begrænsninger, regler for tilbagetrækning 
og overgangsregler, der gælder for en 
sådan overdragelse og udlejning.

b) harmonisere de vilkår, der knyttes til 
sådanne rettigheder, og de vilkår, 
procedurer, tidsmæssige og andre 
begrænsninger, regler for tilbagetrækning 
og overgangsregler, der gælder for en 
sådan overdragelse og udlejning.

c) harmonisere de særlige foranstaltninger 
for at sikre en loyal konkurrence, når 
individuelle rettigheder overdrages

c) harmonisere de særlige foranstaltninger 
for at sikre en loyal konkurrence, når 
individuelle rettigheder overdrages

d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip. Alle fravigelser skal være
i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 – litra a
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 

‘4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
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fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
på dette område, der blandt andet kan 
bestå i at opstille takstprincipper for 
bestemte numre og nummerserier. Som 
led i gennemførelsesforanstaltningerne 
kan Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen kan i forståelse
med de nationale tilsynsmyndigheder 
anbefale passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger i denne 
forbindelse.’

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe, mod at 
indehaverne af disse rettigheder modtager 
en passende og proportional 
kompensation til rimelige markedspriser.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede.’

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede. Foranstaltninger, som en 
national tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssigt 
afpassede og skal gennemføres i henhold 
procedurerne i artikel 7a, stk. 4.’

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 13 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
deres nets integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet træffer passende
foranstaltninger for at sikre deres nets 
integritet og dermed kontinuitet i 
leveringen af de tjenester, der udbydes via 
disse net. Medlemsstaterne påser, at de 
nationale tilsynsmyndigheder løbende 
rådfører sig med virksomhederne for at 
sikre, at der er blevet truffet passende 
foranstaltninger for at opretholde 
sikkerheden og integriteten.
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 13 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes. Disse 
gennemførelsesbestemmelser, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter den 
procedure, der henvises til i artikel 22, stk. 
3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 22, stk. 4.

udgår

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 13 b – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder, når det er 
hensigtsmæssigt, har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at:
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Begrundelse

De foreslåede håndhævelsesbeføjelser i form af den nationale tilsynsmyndigheds bindende 
retningslinjer, sikkerhedsrevisioner og muligheden for at kræve oplysninger om 
netværksoperatører er en ekstra efterlevelsesbyrde og bør minimeres, så de ikke i det lange 
løb skader udviklingen af nye teknologier på markedet.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 13 b – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres en ordning for godtgørelse af 
udgifter for virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, såfremt 
Kommissionen vedtager tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 13a, stk. 4.

Begrundelse

De foreslåede håndhævelsesbeføjelser i form af den nationale tilsynsmyndigheds bindende 
retningslinjer, sikkerhedsrevisioner og muligheden for at kræve oplysninger om 
netværksoperatører er en ekstra efterlevelsesbyrde og bør minimeres, så de ikke i det lange 
løb skader udviklingen af nye teknologier på markedet.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 – litra d
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [……/EF], vedtage en 

4. Kommissionen kan efter samråd med de 
nationale tilsynsmyndigheder vedtage en 
beslutning om udpegning af transnationale 
markeder.
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beslutning om udpegning af transnationale 
markeder.

Denne beslutning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.

Denne beslutning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. 

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 – litra c
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, under nøje iagttagelse 
af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning [……/EF], vedtage en 
beslutning om, at den nationale 
tilsynsmyndighed skal udpege visse 
virksomheder som virksomheder med en 
stærk markedsposition og pålægge den 
eller de således udpegede virksomhed(er) 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 8-
13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder.

Kommissionen kan, under nøje iagttagelse 
af den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning [……/EF], anbefale, at den 
nationale tilsynsmyndighed udpeger visse 
virksomheder som virksomheder med en 
stærk markedsposition og pålægge den 
eller de således udpegede virksomhed(er) 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 8-
13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, hvor en sådan foreligger, vedtage 
en henstilling eller en beslutning om 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet).

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, hvor en sådan foreligger, vedtage 
en henstilling om harmoniseret anvendelse 
af bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet).

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den beslutning, der er nævnt i stk. 1, 
som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4.

udgår

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 19 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til stk. 1, kan omfatte 
fastlæggelse af en harmoniseret eller 
koordineret fremgangsmåde i følgende 
spørgsmål:

udgår

a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester
b) Nummer-, navne- og adressespørgsmål, 
herunder nummerserier, portabilitet for 
numre og identifikationsmidler, nummer-
og adresseomsætningssystemer og adgang 
til 112-alarmtjenester.
c) Forbrugerspørgsmål, herunder 
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.
d) Lovpligtig regnskabsaflæggelse.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 23
Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)
Artikel 21 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv og særdirektiverne, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den [sidste 
frist for ændringsretsaktens gennemførelse] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.’

‘Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv og særdirektiverne, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være relevante, 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest den 
[sidste frist for ændringsretsaktens 
gennemførelse] Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.’
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet)
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, så 
det sikres, at disse tjenester kan udbydes i 
hele Fællesskabet, og at der er 
interoperabilitet. Udbydere skal tilbyde 
andre virksomheder adgang og samtrafik 
på vilkår og betingelser, der er i
overensstemmelse med de forpligtelser, 
som pålægges af de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 5, 6, 
7 og 8.’

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, så 
det sikres, at disse tjenester kan udbydes i 
hele Fællesskabet, og at der er 
interoperabilitet. Udbydere skal tilbyde 
andre virksomheder adgang og samtrafik 
på vilkår og betingelser, der er i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
som pålægges af de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 5, 6, 
7 og 8. Vilkårene og betingelserne for 
samtrafik må imidlertid ikke medføre 
uberettigede hindringer for 
interoperabilitet.’

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4
Direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet)
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘2. På baggrund af markedsudviklingen og 
den teknologiske udvikling kan 
Kommissionen vedtage
gennemførelsesforanstaltninger med 

‘2. På baggrund af markedsudviklingen og 
den teknologiske udvikling kan 
Kommissionen i samråd med de nationale 
tilsynsmyndigheder anbefale
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henblik på ændring af bilag I. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 14, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 14, stk. 4. Under 
udformningen af foranstaltningerne kan 
Kommissionen lade sig bistå af Den 
Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation (i det 
følgende benævnt 
'markedsmyndigheden').’

gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på ændring af bilag I.’

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 – litra - a (ny)
Direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet)
Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Som artikel 12, stk. 1, litra ba), 
indsættes:
‘ba) at indgå aftaler om deling af 
radioadgangsnettet, som skal omfatte 
fjerntliggende og/eller ikke rentable 
områder for at tilbyde og give adgang til 
et bredt udvalg af tjenester på de enkelte 
medlemsstaters område til gavn for 
forbrugerne og miljøet.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet)
Artikel 13 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 

2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
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adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.

adskillelse, underretter den Kommissionen
og vedlægger:

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'2. I dette direktiv forstås endvidere ved: ‘2. I dette direktiv forstås endvidere ved:
"generel tilladelse": retlige rammer, der er 
fastsat af medlemsstaten, og som sikrer ret 
til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester, samt 
opstiller sektorspecifikke forpligtelser, der, 
i medfør af dette direktiv, kan gælde alle 
eller specifikke typer elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester.

"generel tilladelse": retlige rammer, der er 
fastsat af medlemsstaten, og som sikrer ret 
til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester, samt 
opstiller sektorspecifikke forpligtelser, der, 
i medfør af dette direktiv, kan gælde alle 
eller specifikke typer elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester.

"globale telekommunikationstjenester": 
forvaltede forretningsdata og taletjenester 
for multinationale virksomheder med 
adresser i forskellige lande og ofte på 
forskellige kontinenter, hvor der i sagens 
natur er tale om grænseoverskridende og 
i Europa paneuropæiske tjenester.’

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Som artikel 3, stk.3a, tilføjes:
‘3a. Nye globale 
telekommunikationstjenester skal blot 
underlægges en forenklet 
indberetningsproces med specifik 
registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste som "globale 
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telekommunikationstjenester".’

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3 
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens eller

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens, undgå 
konkurrenceforvridninger eller

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at det er afgørende, at en udbyder af radio-
eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at det er afgørende, at en udbyder af radio-
eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
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som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.
Medlemsstaterne offentliggør deres 
begrundelse for at indrømme individuelle 
rettigheder til brug af radiofrekvenser.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke begrænse det 
antal brugsrettigheder, der skal tildeles, 
undtagen hvor dette er nødvendigt for at 
sikre en effektiv anvendelse af 
radiofrekvenser, jf. artikel 7.

5. Medlemsstaterne må ikke begrænse det 
antal brugsrettigheder, der skal tildeles, 
undtagen hvor dette er nødvendigt for at 
sikre en effektiv anvendelse af 
radiofrekvenser, jf. artikel 7. Arvede 
investeringer, herunder når en etableret 
operatør har arvet sit netværk fra den
tidligere operatør af offentlig teletjeneste, 
og konkurrenceniveauet bør tages
behørigt i betragtning.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Artikel 6 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen, uden at det berører 
artikel 5, stk. 2, vedtage
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen i samråd med de 
nationale tilsynsmyndigheder, uden at det 
berører artikel 5, stk. 2, anbefale
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:
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Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Artikel 6 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer
Kommissionen afgørelse om udvælgelse af 
en eller flere virksomheder, der skal 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og/eller numre. Heraf skal 
det fremgå, inden for hvilken frist den 
nationale tilsynsmyndighed skal tildele de 
pågældende rettigheder. I denne 
forbindelse handler Kommissionen efter 
proceduren i artikel 14a, stk. 2.

2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse kan
Kommissionen i samråd med de nationale 
tilsynsmyndigheder anbefale udvælgelse 
af en eller flere virksomheder, der skal 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og/eller numre. 

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
BILAG I – nr. 3 – litra g 
Direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)
Bilag – Del A – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Som punkt 19 indsættes: udgår
‘19. Overensstemmelse med nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/48/EF
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