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KORT BEGRUNDELSE

Med det audiovisuelle medietjenestedirektiv udsendte EU et kraftigt budskab med det formål 
at sikre optimale konkurrencevilkår og retssikkerhed for Europas informations- og 
kommunikationsteknologier og dets medieindustrier og -tjenester samt respekten for den 
kulturelle og sproglige mangfoldighed. Den nuværende revision af 
"telekommunikationspakken" bør gennemgås og ændres i samme ånd og med de samme 
politiske intentioner. Der bør skabes den bedst mulige balance mellem behovene hos alle 
nuværende og fremtidige brugere af elektroniske net, deres legitime forretningsinteresser og 
almennyttige hensyn samt forbrugernes rettigheder og interesser.

Radiofrekvenser er en knap offentlig ressource, som har en stor offentlig og markedsmæssig 
værdi, men er også væsentlige for opfyldelsen af visse almennyttige politikmål. Frekvenser 
bør således ikke kun forvaltes effektivt, men også med behørig hensyntagen til 
samfundsinteresserne ud fra et økonomisk, socialt eller kulturelt perspektiv. I denne 
forbindelse bør der indføres en række begrænsninger i princippet om tjenesteneutralitet og 
dets indvirkning på overdragelsen af individuelle rettigheder til at anvende radiofrekvenser.
Medlemsstaternes rolle i disse beslutninger, hvor samfundsinteresserne står på spil, bør 
respekteres.

Vigtigheden af at beskytte udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester og navnlig 
udbyderne af audiovisuelle medietjenester mod skadelig interferens kan ikke vurderes højt 
nok. Dette kræver en række mindre ændringer i teksten for at bringe EU's frekvensregler i 
harmoni med andre internationalt bindende afgørelser og instrumenter, som ikke kan 
tilsidesættes.

Endelig fremsættes der et forslag for at understrege de nationale tilsynsmyndigheders 
uundværlige rolle ved beskyttelse og fremme af lovligt indhold i elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til bestemmelserne i 
direktiv 2007/65/EF, det såkaldte 
audiovisuelle medietjenestedirektiv, er der 
gennemført en revision med det formål at 
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sikre optimale konkurrencevilkår og 
retssikkerhed for informationsteknologier 
og medieindustrier og -tjenester i EU samt 
respekt for den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed. I den forbindelse udgør et 
fair og balanceret regelsæt for 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester et væsentligt fundament for hele 
den europæiske audiovisuelle sektor.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør tage hensyn til 
synspunkterne hos de nationale 
tilsynsmyndigheder, interessenterne i 
erhvervslivet og udbyderne af 
audiovisuelle medietjenester, når den 
træffer afgørelser inden for rammerne af 
dette direktiv, idet den iværksætter en 
effektiv høring for at sikre 
gennemsigtighed og proportionalitet.
Kommissionen bør udsende detaljerede 
høringsdokumenter, hvori den gør rede 
for de forskellige foranstaltninger, den 
påtænker at gennemføre, og de berørte 
interessenter bør have en rimelig frist til 
at svare. Efter at have taget stilling til 
svarene bør Kommissionen begrunde sin 
endelige afgørelse i en erklæring efter 
høringen, herunder en beskrivelse af, 
hvorledes der er taget hensyn til 
respondenternes synspunkter.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der tages hensyn til synspunkterne hos de nationale tilsynsmyndigheder, 
erhvervslivets interessenter og udbyderne af audiovisuelle medietjenester i afgørelserne på 
fællesskabsplan, og at disse afgørelser er gennemsigtige og står i et rimeligt forhold til det 
resultat, der skal nås.



AD\727274DA.doc 5/36 PE404.775v02-00

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Radiofrekvenser bør betragtes som en 
knap offentlig ressource, der både har stor 
offentlig værdi og stor markedsværdi. Det 
er i offentlighedens interesse, at 
frekvensressourcerne forvaltes så effektivt 
og virkningsfuldt som muligt set ud fra et 
økonomisk, socialt og miljømæssigt 
perspektiv, og at hindringer for en effektiv 
udnyttelse gradvist fjernes.

(16) Radiofrekvenser er medlemsstaternes 
ejendom. De bør betragtes som en knap 
offentlig ressource, der både har stor 
offentlig værdi og stor økonomisk værdi,
og som er væsentlig for opfyldelsen af en 
række almennyttige målsætninger. 
Frekvenserne bør derfor forvaltes 
effektivt og virkningsfuldt med behørig 
hensyntagen til samfundsinteresserne set
ud fra et økonomisk, socialt, kulturelt og 
miljømæssigt perspektiv, og hindringer for 
en effektiv udnyttelse bør gradvist fjernes. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser bør forvaltes således, 
at skadelig interferens undgås. Det 
grundlæggende begreb skadelig interferens 
bør derfor defineres tydeligt, så 
regulerende indgreb begrænses til, hvad 
der er nødvendigt for at forhindre en sådan 
interferens.

(17) Radiofrekvenser bør forvaltes således, 
at skadelig interferens undgås. Det 
grundlæggende begreb skadelig interferens 
bør derfor defineres tydeligt under 
hensyntagen til eksisterende 
internationalt vedtagne frekvensplaner, så 
regulerende indgreb begrænses til, hvad 
der er nødvendigt for at forhindre en sådan 
interferens.

Begrundelse

Interferensproblemer er en af hovedårsagerne til, at der findes nationale og internationale 
frekvensplaner. Da frekvenser krydser EU's ydre grænser, skal internationalt bindende aftaler 
til undgåelse af interferens respekteres.



PE404.775v02-00 6/36 AD\727274DA.doc

DA

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af et frekvensbånd (i det 
følgende omtales dette som 'principperne 
om teknologi- og tjenesteneutralitet'). 
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør være 
undtagelsen; sådanne beslutninger bør 
være klart begrundede og bør jævnligt 
tages op til fornyet overvejelse.

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af frekvensbånd, der er 
tilgængelige for elektroniske 
kommunikationsnet, jf. de nationale 
oversigter over frekvenstildeling og Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
ITU's radioreglement (i det følgende 
omtales dette som 'principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet'). 
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør finde 
anvendelse, når samfundsinteresserne 
står på spil.

Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse med definitionen af tjenesteneutralitet, 
der foreslås i artikel 9, stk. 4, afsnit 1, i rammedirektivet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Undtagelser fra princippet om 
teknologineutralitet bør begrænses og bør 
være begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 

(21) Begrænsninger i princippet om 
teknologineutralitet bør være passende og
begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 
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generelle tilladelser, eller hvor det er 
strengt nødvendigt for at respektere en 
undtagelse fra princippet om 
tjenesteneutralitet.

generelle tilladelser, eller for at respektere 
et almennyttigt mål i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen.

Begrundelse

Sikre overensstemmelse med direktivets tekst, i hvilken der med hensyn til teknologineutralitet 
henvises til "begrænsninger" og ikke "undtagelser". Begrænsningerne bør ikke begrænses til 
undtagelser fra princippet om tjenesteneutralitet, men skal respektere almennyttige mål. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. På den anden side kan 
frekvensanvendelsen også eksplicit 
allokeres til udførelsen af en bestemt 
tjeneste eller til gennem en særlig 
teknologi at opfylde klart afgrænsede 
almennyttige målsætninger, herunder 
sikkerhed for menneskeliv, fremme af 
social, regional eller territorial 
samhørighed, eller effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, hvis en sådan 
fravigelse er nødvendig og står i et rimeligt 
forhold til målene. Disse mål omfatter
fremme af kultur- og mediepolitiske mål 
som kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme således som fastlagt i
national lovgivning i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen. 
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tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen 
til brug af radiofrekvenser.

Ændringsforslag 8

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 allokering af radiofrekvenser 
med henblik på at sikre fremme af kultur-
og mediepolitiske mål såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning, internationalt 
vedtagne radiofrekvensplaner og 
fællesskabslovgivningens generelle 
principper.

Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse i formuleringen med det ændringsforslag, 
der stilles i artikel 9, stk. 4, i rammedirektivet. Dette ændringsforslag supplerer ordførerens 
ændringsforslag nr. 6.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Da tildeling af frekvenser til bestemte 
teknologier eller tjenester udgør en 
fravigelse af principperne om teknologi-
og tjenesteneutralitet og begrænser 
friheden til at vælge, hvilken tjeneste der 
udbydes, og hvilken teknologi der 
anvendes, bør planer om en sådan 
tildeling være omgivet af åbenhed og 
forelægges for offentligheden til høring.

udgår
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Begrundelse

Juridisk overensstemmelse med det foreslåede ændringsforslag til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Når det er nødvendigt at vedtage 
harmoniseringsforanstaltninger til 
gennemførelse af Fællesskabets politik 
for elektronisk kommunikation og 
frekvenser, som rækker ud over tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, bør 
Kommissionen forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag til retsakt.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Indførelsen af kravet om teknologi- og 
tjenesteneutralitet i afgørelser om tildeling 
og allokering af frekvenser burde sammen 
med den udvidede mulighed for at 
overdrage rettigheder mellem 
virksomheder øge friheden og midlerne til 
at levere elektroniske 
kommunikationstjenester og audiovisuelle 
medietjenester til offentligheden, og derved 
også gøre det lettere at opfylde 
almennyttige målsætninger. Derfor kan
visse almennyttige forpligtelser, der 
pålægges radio-/tv-selskaber vedrørende 
levering af audiovisuelle medietjenester, i 
stigende grad opfyldes, uden at det er 
nødvendigt at tildele individuelle 
brugsrettigheder til frekvenser. 
Anvendelse af særlige kriterier for tildeling 
af frekvenser til radio-/tv-selskaber er kun 

(49) Indførelsen af kravet om teknologi- og 
tjenesteneutralitet i afgørelser om tildeling 
og allokering af frekvenser burde sammen 
med den udvidede mulighed for at 
overdrage rettigheder mellem 
virksomheder øge friheden og midlerne til 
at levere elektroniske 
kommunikationstjenester og audiovisuelle 
medietjenester til offentligheden, og derved 
også gøre det lettere at opfylde 
almennyttige målsætninger. Imidlertid kan
visse almennyttige forpligtelser, der 
pålægges radio-/tv-selskaber vedrørende 
levering af audiovisuelle medietjenester, 
kræve anvendelse af særlige kriterier for 
tildeling af frekvenser, hvis det er vigtigt 
for at opfylde en særlig almennyttig 
målsætning, der er fastlagt i national 
lovgivning. De procedurer, der er 
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berettiget, hvor det er nødvendigt for nå 
en bestemt almennyttig målsætning, der er 
fastlagt i national lovgivning. De 
procedurer, der er forbundet med at 
forfølge almennyttige målsætninger, bør 
under alle omstændigheder være 
transparente, objektive, forholdsmæssigt 
afpassede og ikke-diskriminerende.

forbundet med at forfølge almennyttige 
målsætninger, bør under alle 
omstændigheder være transparente, 
objektive, forholdsmæssigt afpassede og 
ikke-diskriminerende.

Begrundelse

Betragtning 49 er ikke forenelig med betragtning 23 eller med tilladelsesdirektivets artikel 5, 
stk. 2. Det er vigtigt at erkende behovet for at tage hensyn til kulturelle og mediepolitiske mål, 
således som disse er fastsat i den nationale lovgivning. Den oprindelige formulering er også 
mere restriktiv end tilladelsesdirektivets artikel 5, stk. 2, hvad angår tildelingen af 
individuelle brugsrettigheder til radio- og tv-virksomhed.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Af hensyn til ligebehandlingen bør 
ingen frekvensbrugere fritages fra 
forpligtelsen til at betale de almindelige 
afgifter eller gebyrer, der er fastsat for 
brug af radiofrekvenser.

(50) Enhver fuld eller delvis fritagelse fra 
forpligtelsen til at betale gebyrer eller 
afgifter, der er fastsat for brug af
frekvenser, skal være objektiv og 
gennemsigtig og baseret på forekomsten 
af andre forpligtelser af almen interesse, 
som er fastsat i den nationale lovgivning.

Begrundelse

Det bør være muligt for medlemsstaterne at opretholde eller indføre systemer, hvor
forpligtelsen til at betale brugsgebyrer erstattes af en forpligtelse til at opfylde særlige mål af 
almen interesse. Sådanne systemer er almindelige, hvad angår jordbaserede sendefrekvenser, 
hvor disse tjener mediepluralistiske mål.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) De foranstaltninger, der er nødvendige (59) De foranstaltninger, der er nødvendige 
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til gennemførelse af rammedirektivet, 
adgangsdirektivet og tilladelsesdirektivet, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de 
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges 
Kommissionen.

til gennemførelse af rammedirektivet, 
adgangsdirektivet og tilladelsesdirektivet, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de 
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges 
Kommissionen. Sådanne 
gennemførelsesforanstaltninger bør ikke 
komme i konflikt med de kultur- og 
mediepolitiske mål, som fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
disse direktiver.

Begrundelse

Den foreslåede sikkerhedsmekanisme er vigtig med hensyn til tildelingen af udvidede 
gennemførelsesbeføjelser til Europa-Kommissionen, navnlig dem, der er omhandlet i 
rammedirektivets artikel 9c, og 19, adgangsdirektivets artikel 6 og tilladelsesdirektivets 
artikel 6a.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i 
frekvens- og nummeranliggender samt i 
spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed, udpegning af 
transnationale markeder, gennemførelse af 
standarder og harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere have 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling samt til 
harmonisering af regler, procedurer og 

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i 
nummeranliggender samt i spørgsmål 
vedrørende net- og tjenestesikkerhed, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at supplere disse direktiver med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. Da gennemførelsen af 
forskriftsproceduren med kontrol inden 
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vilkår for udstedelse af tilladelser til 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at supplere disse direktiver 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør de vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. I særligt hastende tilfælde, 
hvor de normale frister i forbindelse med 
denne procedure ikke kan overholdes, bør 
Kommissionen kunne anvende den 
hasteprocedure, der er fastlagt i artikel 
5a, stk. 6, i ovennævnte afgørelse

for de normale frister i visse enkeltstående 
tilfælde kan forhindre rettidig vedtagelse 
af gennemførelsesforanstaltningerne, bør 
Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen handle hurtigt for at sikre 
den rettidige vedtagelse af sådanne 
foranstaltninger.

Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse med ændringsforslagene til en ny artikel 
8a i rammedirektivet og ændringsforslagene i artikel 6a i tilladelsesdirektivet. 
Harmoniseringsforanstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser til 
rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer bør 
være underlagt udvalgsproceduren. I bydende nødvendige og behørigt begrundede hastende 
tilfælde bør Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen handle hurtigt for at sikre den 
rettidige vedtagelse af komitologiforanstaltninger.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60a) Der bør i forbindelse med de 
aktiviteter, som iværksættes i henhold til 
dette direktiv, tages hensyn til arbejdet i 
internationale og regionale 
organisationer, der har med 
radiofrekvensforvaltning at gøre, f.eks. 
Den Internationale 
Telekommunikationsunion (ITU) og Den 
Europæiske Konference af Post- og 
Teleadministrationer (CEPT), for at sikre 
en effektiv forvaltning og harmonisering 
af frekvensanvendelsen i hele 
Fællesskabet. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør ved gennemførelsen af 
dette direktiv anerkende indholdet af de 
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internationale aftaler, medlemsstaterne 
har indgået i henhold til ITU's 
radioregler.

Begrundelse

Europa er ikke en ø. Man kan ikke se bort fra ITU's betydning med hensyn til at skabe 
internationalt bindende reguleringer med henblik på en effektiv anvendelse af frekvenserne og 
satellitbanerne på basis af en effektiv, rationel og rentabel udnyttelse. Man bør udtrykkeligt 
tage højde for ITU-reglernes bindende karakter (for såvel EU- som tredjelande, som er 
medlemmer af ITU) og sikre, at direktivets bestemmelser er forenelige med disse regler.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
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 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler og med internationalt 
vedtagne frekvensplaner.

Begrundelse

I betragtning af de store interferensproblemer mellem radio- og tv-virksomhed og 
tovejstjenester (modtagning og sending) er det vigtigt, at der ydes digitale radio- og tv-
tjenester beskyttelse mod skadelig interferens i overensstemmelse med internationalt vedtagne 
frekvensplaner og specielt ITU's Genèveplan (GE-O6). Definitionen af skadelig interferens 
bør ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, giver de 
interesserede parter lejlighed til inden for 
en rimelig frist at fremsætte bemærkninger 
til udkastet til foranstaltninger.

Begrundelse

Det foreslås, at både frekvensernes økonomiske og offentlige værdi betragtes på afbalanceret 
vis, så de forvaltes effektivt. Tildelingen af en del af frekvenserne til opfyldelse af 
almennyttige mål udgør derfor ikke nogen begrænsning i eller undtagelse fra det foreslåede 
princip om tjenesteneutralitet, men supplerer det. Derfor er det ikke berettiget at 
gennemtvinge yderligere høringsprocedurer.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet),

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5, stk. 1, litra a), stk. 3 og 4, og 
artikel 9-13 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet),
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Begrundelse

Foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/19 (adgangsdirektivet) har til 
formål at bevare mediepluralismen og den kulturelle mangfoldighed inden for området 
digitalt tv og falder således klart ind under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) anvende princippet om, at slutbrugerne 
bør kunne få adgang til og videreformidle
alt lovligt indhold og benytte alle lovlige 
applikationer og/eller tjenester, som de 
ønsker.

g) anvende princippet om, at slutbrugerne 
bør kunne få adgang til alt lovligt indhold 
og benytte alle lovlige applikationer 
og/eller tjenester, som de ønsker.

Begrundelse

Omtalen af videreformidling er forvirrende, idet det kan fortolkes, som om 
direktivbestemmelsen skaber en ny rettighed for brugerne til offentligt at videreformidle det 
juridiske indhold, en rettighed, som ifølge lovgivningen om intellektuel ejendomsret 
udelukkende tilhører rettighedsejeren eller en af denne godkendt tredjepart.

Ændringsforslag20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) sikre samarbejdet mellem 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, og de
relevante sektorer med henblik på 
beskyttelse og fremme af lovligt indhold i 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a

Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet. De 
sikrer sammenhængen mellem 
frekvenspolitikken og andre nationale 
eller europæiske politikker, f.eks. 
mediepolitikken.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
markeds oprettelse og funktion, i 
overensstemmelse med de økonomiske, 
politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og 
sociale hensyn, der hænger sammen med 
anvendelsen af radiofrekvenser.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
5. Der oprettes hermed et 
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frekvenspolitikudvalg (RSPC) med 
henblik på at bidrage til opnåelsen af de 
mål, der er fastlagt i stk. 1 til 4. RSPC 
rådgiver Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i frekvenspolitiske 
spørgsmål. RSPC består af en højtstående 
repræsentant fra hver national 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
enkelte medlemsstats frekvenspolitik 
og/eller medieregulering. Kommissionen 
er medlem, men har ikke stemmeret.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med kvalificeret flertal. Hver medlemsstat 
har én stemme, og Kommissionen har 
ikke stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske målsætninger, jf. stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra 
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
10. RSPC forelægger en årlig 
aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet."
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
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. I betragtning af at radiofrekvenserne er 
et offentligt gode med stor social, kulturel 
og økonomisk værdi, sikrer 
medlemsstaterne, 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.

Begrundelse

Der er ingen tvivl om, at radiofrekvenser er en knap ressource. Både deres økonomiske og 
offentlige værdi bør betragtes i henhold hertil og på afbalanceret vis, så de forvaltes effektivt.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) opfylde en almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med stk. 4.

Begrundelse
Nødvendigt at sikre overensstemmelsen i formuleringen med de stillede ændringsforslag i 
artikel 9, stk. 4, i rammedirektivet.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes. 

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er tilgængelige for 
elektroniske kommunikationstjenester, jf. 
de nationale oversigter over 
frekvenstildeling og Den Internationale 
Telekommunikationsunion ITU's 
reglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende foranstaltninger for, 
hvilke typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne og, således som 
fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 

Krav om, at en elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en i national 
lovgivning fastlagt almennyttig 
målsætning opfyldes i overensstemmelse 
med fællesskabsretten, herunder sikkerhed 
for menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne og, 
således som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
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mediepluralisme. uddannelse og kultur- og mediepolitiske 
mål som kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme. 

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden tjeneste udbydes i et bestemt 
frekvensbånd, skal være begrundet ud fra 
hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester.

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester eller undgå skadelig interferens.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne foretager jævnligt en 
vurdering af, om de begrænsninger, der er 
indført i medfør af stk. 3 og 4, fortsat er 
nødvendige.

5. Medlemsstaterne foretager jævnligt en 
vurdering af, om de almennyttige 
målsætninger, der er indført i medfør af 
stk. 3 og 4, fortsat er nødvendige.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal have beføjelse 
til at fastlægge omfanget, arten og 
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varigheden af de foranstaltninger, der 
tjener til at fremme kultur- og 
mediepolitiske mål, såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning.

Begrundelse
Guardans' ændringsforslag 16: Ordet "restriktioner" er ændret til "foranstaltninger" for at 
sikre overensstemmelsen i formuleringen med de stillede ændringsforslag i artikel 9, stk. 4, i 
rammedirektivet.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
kan der kun ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 
del af radiofrekvenserne, der er nødvendige 
for at opfylde dette mål. Den del af 
radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet. 

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
herunder levering af radio- eller tv-
tjenester, forbliver brugsretten til den del 
af radiofrekvenserne, der er nødvendige for 
at opfylde dette mål, uændret, indtil den 
udløber. Den del af radiofrekvenserne, der 
kan blive unødvendig for at opfylde målet, 
indgår i en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med direktivets artikel 
9, stk. 3 og 4, og artikel 7, stk. 2, i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet). 

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 1 – afsnit 1
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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 
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, såfremt 
sådan overdragelse eller udlejning er i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer og ikke medfører en ændring i 
den tjeneste, der udbydes via dette 
radiofrekvensbånd.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 - indledning

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 uden at det berører artikel 8a,
og føre principperne i denne artikel ud i 
livet kan Kommissionen vedtage passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at:

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) harmonisere reglerne vedrørende 
tilgængelighed og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser i henhold til artikel 9
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Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i 
frekvenspolitikbeslutningen). 

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra - aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sørge for den koordinerede og 
rettidige formidling af oplysninger 
vedrørende tildeling, tilgængelighed og 
brug af radiofrekvenser

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til ensartetheden og sammenhængen, at alle 
harmoniseringsforanstaltninger på frekvensforvaltningsområdet samles og ikke fordeles på to 
forskellige retsgrundlag (rammedirektivet og frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege de frekvensbånd, inden for 
hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes mellem virksomheder, uden at 
det berører artikel 96, stk. 1, undtagen 
radiofrekvenser, som medlemsstaterne 
ønsker, skal bruges til 
transmissionstjenester
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen). 

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivningen for at 
forfølge almennyttige målsætninger,
navnlig for så vidt angår regulering af 
indhold og politikken på det audiovisuelle 
område. 
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, 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 i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Disse foranstaltninger, 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. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i punkt (a) til (c) i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
RSPC.

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i 
frekvenspolitikbeslutningen). 

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9ca 

Forholdet mellem dette direktiv og 
internationale aftaler og organisationer

1. Kommissionen overvåger udviklingen, 
hvad angår radiofrekvenser i tredjelande 
og i internationale organisationer, 
herunder ITU, som har betydning for 
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gennemførelsen af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle faktiske 
eller retlige problemer, som gældende 
internationale aftaler eller aftaler med 
tredjelande eller internationale 
organisationer, herunder ITU, skaber i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv.

3. Kommissionen indberetter med jævne 
mellemrum resultaterne af anvendelsen af 
stk. 1 og 2 til Parlamentet og Rådet, og 
kan i påkommende tilfælde foreslå 
foranstaltninger med det sigte at sikre 
gennemførelsen af direktivets principper 
og mål. Der aftales om nødvendigt fælles 
politikmål for at sikre koordinering blandt 
medlemsstaterne.

4. Foranstaltninger, som træffes i 
henhold til denne artikel, må ikke anfægte 
Fællesskabets og medlemsstaternes 
rettigheder og forpligtelser i medfør af 
relevante internationale aftaler.

Begrundelse

Europa er ikke en ø. Man bør udtrykkeligt tage højde for ITU-reglernes bindende karakter 
(for såvel EU- som tredjelande, som er medlemmer af ITU) og sikre, at direktivets 
bestemmelser er forenelige med disse regler. For at garantere en effektiv frekvensanvendelse 
er det vigtigt, at operatørerne følger og kan påberåbe sig ansøgnings- og 
koordineringsprocedurerne under ITU's internationalt bindende regler og procedurer for at 
sikre, at et net eller system kan koordineres ordentligt og bringes i anvendelse.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 - litra b 
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 

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

efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3.

Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3 - litra a
Direktiv 2002/19/EC
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse procedurer finder ikke anvendelse 
på artiklens stk. 1, litra b).

Begrundelse

Foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/19 (adgangsdirektivet) har til 
formål at bevare mediepluralismen og den kulturelle mangfoldighed inden for området 
digitalt tv og falder således klart ind under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af 
sådanne radiofrekvenser i den generelle 
tilladelse, medmindre det er berettiget at
tildele individuelle rettigheder for at:

1. Medlemsstaterne letter brugen af 
radiofrekvenser i henhold til den generelle 
tilladelse. Medlemsstaterne kan tildele 
individuelle rettigheder for at:
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Begrundelse

Selv om generelle tilladelser kan være en bæredygtig løsning på længere sigt i takt med den 
teknologiske udvikling for at forhindre interferensproblemer, bør tildeling af individuelle 
rettigheder fortsat være den normale procedure ved tildeling af frekvenser.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens eller;

a) undgå risici for skadelig interferens 
eller;

Begrundelse

Enhver risiko for "skadelig interferens" udgør en "alvorlig risiko".

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF
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 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter 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).
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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 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Begrundelse

Forslaget svarer til det for øjeblikket gældende direktiv, som har vist sig at være funktionelt 
og effektivt. 

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af kriterierne 
i stk. 1. Hvis kriterierne for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder ikke længere 
gælder, ændres den individuelle brugsret, 
efter forudgående varsel på højst fem år 
efter at revurderingen er afsluttet, til en 
generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder.

5. Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 10.
år og første gang 10 år efter udstedelsen 
revurderes i lyset af kriterierne i stk. 1. 
Hvis kriterierne for tildeling af individuelle 
brugsrettigheder ikke længere gælder, 
ændres den individuelle brugsret, efter 
forudgående varsel på højst 10 år efter at 
revurderingen er afsluttet, til en generel 
tilladelse til brug af radiofrekvenser, eller 
den overgår til at kunne overdrages eller 
udlejes frit mellem virksomheder. I 
forbindelse med en sådan beslutning skal 
der tages behørigt hensyn til en passende 
afskrivningsperiode for investeringer.

Begrundelse

For mange nye platforme og tjenester skal investeringerne afskrives over en periode på over 
10 år eller under alle omstændigheder fem år. Det er ikke ualmindeligt at måtte lide 
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væsentlige tab i løbet af de første driftsår. Det ville være ude af proportioner at indføre et 
kategorisk krav om, at de nationale tilsynsmyndigheder hvert femte år skal gennemføre en 
formel revurdering af alle tilladelser til anvendelse af sendefrekvenser.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
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, og uden at det berører artikel 5, stk. 1 og
2, og artikel 8 og 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), kan Kommissionen
vedtage gennemførelsesforanstaltninger, 
der består i at:

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser eller 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser

a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser; 

Begrundelse
Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) harmonisere procedurerne for tildeling 
af generelle tilladelser og individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre

udgår

Begrundelse
Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre

udgår

Begrundelse
Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte bestemmelser om ændring 
eller tilbagekaldelse af tilladelser eller 
brugsrettigheder og om procedurerne i 
forbindelse med litra d)

udgår
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Begrundelse
Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastlægge procedurer for udvælgelse af 
virksomheder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder tildeler individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre, om relevant i overensstemmelse 
med artikel 6b.

udgår

Begrundelse
Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 3.

Foranstaltningerne i afsnit 1, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3.

Begrundelse
Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
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forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 b – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i den tekniske 
gennemførelsesforanstaltning, der er 
nævnt i artikel 6b, stk. 1, litra f), kan det 
fastsættes, at markedsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
forordning [..] fremlægger forslag om 
udvælgelse af en eller flere virksomheder, 
der skal tildeles individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre. 

udgår

I så fald skal det for at sikre, at frekvens-
og nummerressourcerne udnyttes bedst 
muligt, fremgå, inden for hvilken frist 
markedsmyndigheden skal gennemføre 
udvælgelsen, hvilken procedure og hvilke 
regler og vilkår der gælder for 
udvælgelsen, og hvilke afgifter og gebyrer 
der eventuelt skal pålægges indehaverne 
af brugsrettigheder til radiofrekvenser 
og/eller numre. Udvælgelsesproceduren 
skal være åben, transparent, ikke-
diskriminerende og objektiv.

Begrundelse

Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF
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.

udgår

Begrundelse

Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 11
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 14 a – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.’.

udgår

Begrundelse

Den type foranstaltninger, som vedtages i henhold til udvalgsproceduren og i medfør af 
tilladelsesdirektivet, berettiger ikke anvendelse af hasteproceduren.
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 15
Direktiv 2002/20/EF
Bilag II 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der tilføjes et nyt bilag II, der affattes 
som anført i bilag II til nærværende 
direktiv.

udgår

Begrundelse
Udgår i henhold til Rådets dokument af 24. april.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2002/20/EF
Bilag II – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser

d) metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser, uden at dette 
berører de systemer, medlemsstaterne har 
fastsat, hvor forpligtelsen til at betale 
brugsgebyrer er erstattet af en forpligtelse 
til at opfylde særlige mål af almen 
interesse

Begrundelse

Det bør fortsat være muligt for medlemsstaterne at opretholde eller indføre systemer, hvor 
forpligtelsen til at betale brugsafgifter erstattes af en forpligtelse til at opfylde særlige mål af 
almen interesse. Sådanne systemer er almindelige, hvad angår jordbaserede sendefrekvenser, 
hvor disse tjener mediepluralistiske mål.
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