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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til direktiv har til formål at ændre den nuværende europæiske lovgivning for 
elektronisk kommunikation, som omfatter de tre direktiver - rammedirektivet, 
tilladelsesdirektivet og adgangsdirektivet - for at gennemføre et egentligt indre marked for 
telekommunikation. Forslaget har frem for alt til formål at forbedre den elektroniske 
kommunikations effektivitet, at sikre en mere effektiv og enkel regulering for såvel 
operatørerne som de nationale tilsynsmyndigheder og gennemføre en harmonisering af 
fællesskabsstandarderne for at øge investeringerne, innovationen og fordelene for 
forbrugeren. De vigtigste ændringer i de tre direktiver vedrører en reform af 
frekvensforvaltningen, indførelse af en funktionel adskillelse og en styrkelse af 
Kommissionens beføjelser i forhold til medlemsstaterne.

Ordføreren stiller følgende ændringsforslag til direktivforslaget:

A) Rammedirektivet:

 I artikel 6, sidste stykke, med hensyn til de nationale tilsynsmyndigheders 
offentliggørelse af resultaterne af høringsproceduren, er det nødvendigt i højere grad 
at sikre fortroligheden af de oplysninger, som virksomhederne fremsender.

 I artikel 19, stk. 1, vedrørende de harmoniseringsprocedurer, som Kommissionen skal 
bringe i anvendelse, når der er afvigelser i de nationale tilsynsmyndigheders udførelse
af de opgaver, de har fået pålagt i henhold til rammedirektivet og særdirektiverne, kan
Kommissionen vælge mellem at vedtage en "beslutning" eller en "henstilling", idet 
forskriftsproceduren med kontrol kun foreskriver førstnævnte mulighed. Man kan 
derfor tvivle på relevansen af denne bestemmelse, da omfanget af Parlamentets 
deltagelse i sidste instans afhænger af Kommissionens valg.

 I artikel 21, stk. 2 og 3, vedrørende tværnationale tvister mellem parter i forskellige 
medlemsstater bør det præciseres, at koordinationen af de nationale 
tilsynsmyndigheders indsats for at løse tvisten kan føre til vedtagelsen af en fælles 
beslutning.

B) Tilladelsesdirektivet:

 I artikel 10 vedrørende overholdelse af vilkårene for generel tilladelse eller brugsret og 
særlige forpligtelser bør der indføjes et nyt stk. 6a, som giver medlemsstaterne 
mulighed for at underkaste sanktionerne i stk. 5 og stk. 6 en domstolskontrol i henhold 
til national lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Da der ikke findes et mere specifikt 
retsgrundlag, må forslaget baseres på EF-
traktatens artikel 95, som tillader, at der 
ved fælles beslutningstagning mellem
Parlamentet og Rådet vedtages generelle 
foranstaltninger til at harmonisere 
medlemsstaternes lovgivning, der har det 
indre markeds gennemførelse og funktion 
som mål. Denne artikel udgør også
retsgrundlaget for de retsakter, der 
ændres med dette forslag, og som desuden 
har en relativt horisontal dimension, der
begrunder dette valg. Oprettelsen af en 
tilsynsmyndighed på europæisk plan kan 
dog betyde, at EF-traktatens artikel 308 
tages i brug som generel regel, selv om 
Europa-Parlamentet ikke har nogen 
medbestemmelsesret i medfør af denne 
bestemmelse

Ændringsforslag 2

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 

(32) Det er af afgørende betydning, at der 
i katastrofesituationer er adgang til 
elektroniske kommunikationstjenester. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør derfor 
sikre, at der opretholdes et mindstemål af 
adgang til nettet for at muliggøre vigtig
kommunikation i nødsituationer. De 
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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.

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 træffe forholdsregler for at sikre, 
at vigtige net er tilgængelige i 
overensstemmelse med de vurderede risici.

Begrundelse

Regulerende indgreb kan begrundes med behovet for at sikre adgang til 
kommunikationsnetværk for essentiel kommunikationsaktivitet i nødsituationer, men 
sikkerhedsniveauet til beskyttelse af almindelig kommunikation under normale forhold bør 
bestemmes af kundeefterspørgsel og konkurrencen på markedet snarere end af 
reguleringsmæssige påbud.
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Ændringsforslag 3

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) Et konkurrencepræget marked er 
som regel den bedste metode til sikring af, 
at der etableres en passende balance 
mellem et givent sikkerhedsniveau og 
omkostningerne forbundet med at opnå 
dette samt mellem de begrænsninger, der 
pålægges som følge af sikkerhedskrav, og 
friheden til at udvikle innovative tjenester. 
Det er til tider nødvendigt at vedtage en 
række sikkerhedskrav, der kan sikre mod 
omfattende katastrofale svigt, mod at 
hændelser på et netværk kan få
afsmittende virkning på andre netværk 
samt sikre adgang til livsvigtige tjenester i 
nødsituationer. I overensstemmelse med 
nødvendigheds- og 
proportionalitetsprincippet er de nationale 
tilsynsmyndigheders beføjelser strengt 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for 
at opnå disse mål. 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.

Begrundelse

Fastlæggelsen af passende standarder for sikkerhedsforanstaltninger medfører ofte en 
afvejning mellem forskellige legitime og værdifulde mål. Den passende balance mellem disse 
mål varierer alt afhængig af de omstændigheder, der gør sig gældende for forskellige 
kategorier af netværksbrugere. Kundernes efterspørgsel og konkurrencen på markedet er 
normalt de bedste garantier for at sikre, at alle brugere af kommunikationsnetværk kan finde
tjenester, der passer til deres egen situation. Regulerende indgreb er fortsat rimelige for at 
sikre et minimalt beskyttelsesniveau mod katastrofer, og for at sikre, at 
kommunikationsnetværk kan yde støtte i nødsituationer, og for at beskytte mod tilfælde, hvor 
en udbyders dispositioner ville have en negativ effekt på en anden udbyder.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Forvaltningen af telefonnet og 
-tjenester har historisk set været 
kendetegnet ved et højt niveau af 
internationalt samarbejde med det formål 
at sikre harmonisering af tekniske 
standarder og fremme deres 
interoperabilitet.  Internettet har opnået 
interoperabilitet gennem åbne globale 
standarder, mens udviklingen af tjenester, 
der benytter sig af internettet har været 
afhængig af friheden til at skabe nye 
tekniske standarder og protokoller uden 
regulerende indgreb. Denne frihed har 
muliggjort hidtil uset innovation i 
forbindelse med skabelsen af 
informationssamfundstjenester og andre 
ikke-kommercielle tjenester, hvilket har 
ført enorme økonomiske og sociale 
fortjenester med sig for Europas 
befolkning. Hver tradition inden for 
udvikling og samordning af tekniske 
standarder har gavnet samfundet inden 
for deres respektive sfærer. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør anerkende 
betydningen af innovation og 
forskellighed, hvad internetprotokoller og 
-tjenesteydelser angår, samt betydningen 
af reguleringsmæssig tilbageholdenhed i 
forbindelse med opnåelsen af disse mål. 

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder bør ikke gøre brug af deres beføjelser for at fremme 
harmonisering inden for elektroniske kommunikationsnet, på en sådan måde at det begrænser 
udviklingen af innovative ideer på internettet.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33b) Beskyttelse af sikkerheden for 
elektronisk kommunikation på internettet 
er et fælles ansvar, og forpligtelserne 
pålægges alt efter deres respektive roller 
leverandører af hardware og software, 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester samt 
udbydere af 
informationssamfundstjenester og 
udbydere af andre tjenester, der udnytter 
internettet. Disse forpligtelser pålægges 
som følge af forbrugerforventninger og 
efterspørgslen på markedet, dette direktiv, 
direktivet om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse 
retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("Direktivet om elektronisk handel")1, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger2 samt andre 
foranstaltninger. Dette direktiv giver 
hverken tilsynsmyndighederne beføjelser 
til at regulere 
informationssamfundstjenester eller 
lignende tjenester, der ikke indebærer
betaling. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør de 
nationale tilsynsmyndigheder ikke gøre 
brug af de beføjelser, de er blevet givet i 
henhold til dette direktiv, til at pålægge 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet forpligtelser 
vedrørende sikkerhedsspørgsmål uden for 
deres respektive områder.
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________________________________
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Senest ændret 
ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 
31.10.2003, s. 1).

Begrundelse

Kommissionens forslag giver ingen klare beviser for, at det er nødvendigt med regulerende 
indgreb. Det er særlig vigtigt inden for sikkerhedsområdet, at ethvert regulerende indgreb 
underbygges af en klar konsekvensanalyse, hvilket tydeligvis mangler i dette tilfælde.  I stedet 
forventes det nu, at nationale tilsynsmyndigheder, der kun har kompetence og kapacitet til at 
regulere netværksoperatører, også regulerer et marked, der for størstedelens vedkommende 
består af selskaber, som de ikke har nogen form for kontrol med (leverandører af software og 
hardware, udbydere af onlinetjenester osv.).

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Behovet for at fremme såvel 
investeringer som konkurrencen bør 
anerkendes, således at forbrugernes 
valgmuligheder beskyttes og ikke 
undermineres.

Begrundelse

Direktiverne bør gøre det klart, at konkurrencen ikke må ofres i investeringernes navn, f.eks. 
gennem midlertidige reguleringsstop.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
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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.

eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter, 
som rent teknisk hindrer den fælles 
udnyttelse af frekvenser, eller som på 
anden måde i alvorlig grad kan forringe, 
hindre eller gentagne gange afbryde
radiokommunikationstjenester, der 
fungerer i overensstemmelse med 
gældende internationale regler, eller med
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne indføre begrænsninger, ikke blot hvor denne interferens er blevet 
observeret, men også hvor det er sandsynligt, at skadelig interferens kan forekomme. I 
betragtning af de alvorlige interferensproblemer mellem envejs- og tovejstjenester 
(modtagning og sending) er det vigtigt, at der ydes beskyttelse mod skadelig interferens i 
overensstemmelse med internationalt vedtagne frekvensplaner og specielt ITU's Genèveplan 
(GE-O6). De nationale retssystemer skal kunne sikre fælles anvendelse af frekvenser.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt og i åbenhed. De nationale 
tilsynsmyndigheder må hverken søge eller 
modtage instrukser fra andre organer i 
forbindelse med den daglige udførelse af 
de opgaver, de er pålagt i henhold til den 
nationale lovgivning, der gennemfører 
fællesskabslovgivningen. Kun 
klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at 
suspendere eller omstøde afgørelser truffet 
af de nationale tilsynsmyndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt, i åbenhed og rettidigt. De 
nationale tilsynsmyndigheder må hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre 
organer i forbindelse med den daglige 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til den nationale lovgivning, der 
gennemfører fællesskabslovgivningen. Kun 
klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at 
suspendere eller omstøde afgørelser truffet 
af de nationale tilsynsmyndigheder.

Begrundelse

En manglende rettidig reaktion fra de nationale tilsynsmyndigheders side i forbindelse med 
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markedsundersøgelser kan bremse konkurrencen og innovationen på markedet.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
nationalt plan findes effektive mekanismer, 
ved hjælp af hvilke enhver bruger eller en 
virksomhed, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og/eller -tjenester, og
som berøres af en national 
tilsynsmyndigheds afgørelse, kan påklage 
denne til en klageinstans, som er 
uafhængig af de involverede parter. Denne 
instans, som kan være en domstol, skal 
have den nødvendige ekspertise til 
rådighed, som gør det muligt for den at 
udføre sine funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
sagens omstændigheder, og at der 
forefindes en effektiv appelmulighed. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
nationalt plan findes effektive mekanismer, 
ved hjælp af hvilke enhver bruger eller en 
virksomhed, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og/eller -tjenester, og 
som berøres af en national 
tilsynsmyndigheds afgørelse, kan påklage 
denne til en klageinstans, som er 
uafhængig af de involverede parter. Denne 
instans, som kan være en domstol, skal 
have den nødvendige ekspertise til 
rådighed, som gør det muligt for den at 
udføre sine funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
sagens omstændigheder, og at der 
forefindes en effektiv appelmulighed.
Medlemsstaterne fastsætter frister for 
behandlingen af sådanne klager.

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
træffes, hvis det er nødvendigt at 
suspendere virkningerne af afgørelsen 
hurtigst muligt for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er nødvendigt 
af hensyn til balancen mellem parternes 
interesser.

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
kun træffes, hvis det er nødvendigt at 
suspendere virkningerne af afgørelsen 
hurtigst muligt for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er nødvendigt 
af hensyn til balancen mellem parternes 
interesser.

Begrundelse

På nuværende tidspunkt kan klagesager opretholdes i adskillige år, og dermed er det ofte for 
sent at finde en løsning på det oprindelige problem.
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Den foreslåede tekst indebærer, at der kan træffes foreløbige foranstaltninger til andre 
formål. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 10

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

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, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.
Virksomheder afgiver også på forhånd 
oplysninger om enhver potentiel 
begrænsning af engrostjenester, som 
stilles til rådighed for konkurrenter.
Fortrolig behandling af 
forretningsoplysninger skal overholdes i 
henhold til national lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen.

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse om oplysninger om fremtidige ændringer i net eller tjenester er 
problematisk, fordi sådanne oplysninger sandsynligvis vil indeholde intern viden. Tærsklen 
for sådanne krav skal være høj. I dette tilfælde er det ikke klart, hvilket formål det tjener, og 
hvilken fordel, der skabes ved at kræve, at operatørerne videregiver sådanne oplysninger til 
myndighederne. 
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resultaterne af høringsproceduren skal 
gøres offentligt tilgængelige af de 
pågældende nationale tilsynsmyndigheder, 
medmindre de er fortrolige i henhold til 
fællesskabsretten og den nationale 
lovgivning om fortrolig behandling af 
forretningsoplysninger.

Resultaterne af høringsproceduren skal 
gøres offentligt tilgængelige af de 
pågældende nationale tilsynsmyndigheder, 
medmindre de er fortrolige i henhold til 
fællesskabsretten og den nationale 
lovgivning om fortrolig behandling af 
forretningsoplysninger. I tilfælde af 
uberettiget formidling af fortrolige 
oplysninger sikrer de nationale 
tilsynsmyndigheder, at der efter 
anmodning fra de berørte virksomheder 
hurtigst muligt træffes passende 
foranstaltninger. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under stk. 3, litra a) og b), til 
Kommissionen.

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under stk. 3 til 
Kommissionen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 – litra g
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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 og videreformidle 
alt lovligt indhold og benytte alle lovlige 
applikationer og/eller tjenester, som de 
ønsker, og som der er indgået aftale om i 
kontrakten mellem udbyder og abonnent.
Intet i dette princip eller en henvisning 
eller manglende henvisning hertil i 
enhver form for kontrakt kan bevirke en 
tilsidesættelse af bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet1.
_______________________________
1 EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) I stk. 4 indsættes som litra ga):

‘ga) sikre, at virksomheder, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, 
samarbejder med de relevante sektorer, 
der beskæftiger sig med beskyttelse og 
fremme af tilladt indhold på nettene og i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationstjenester.’

Or. fr

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester 
samarbejder med henblik på at bekæmpe de angreb på ophavsretten, der er i eksponentiel 
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vækst på nettene. Den myndighed, der er ansvarlig på europæisk niveau, bør have til opgave 
at samordne disse bestræbelser.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikre, at muligheden for delt brug af 
radiofrekvenser udnyttes optimalt, hvor
brugen af radiofrekvenser er omfattet af 
en generel tilladelse, eller

c) sikre en effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne, herunder at 
muligheden for delt brug af 
radiofrekvenser udnyttes optimalt, hvor det 
er muligt, eller

Begrundelse

Delt brug af frekvenser bør tages i anvendelse, hvor det er teknisk bæredygtigt og effektivt og 
under hensyntagen til modstridende krav.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Som litra da) indsættes:
‘da) tage højde for internationale og 
regionale frekvensorganisationer og 
overholde internationalt indgåede 
frekvensplaner, eller’

Begrundelse

EU må respektere internationale frekvensplaner (f.eks. ITU's Genèveplan (GE-O6)) for at 
undgå unødvendig interferens og sikre effektiv udnyttelse af frekvensressourcer ved dets 
grænser.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Som litra db) indsættes:
‘db) sikre effektiv anvendelse af 
frekvenser.’

Begrundelse

EU må respektere internationale frekvensplaner (f.eks. ITU's Genèveplan (GE-O6)) for at 
undgå unødvendig interferens og ueffektivt spild af frekvenser ved dets grænser.

Ændringsforslag 18

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 til rådighed for 
elektronisk kommunikation, jf. de 
nationale oversigter over frekvenstildeling 
og ITU's radioreglement. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør overholde ITU's radioreglement, som fastlægger, hvilke tjenester der 
kan fungere sammen i de forskellige bånd.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – afsnit 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. 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 
de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne støtter harmoniseringen 
af anvendelsen af numre i Fællesskabet, 
hvor dette får det indre marked til at 
fungere bedre, eller hvor det fremmer 
udviklingen af paneuropæiske tjenester. 
Kommissionen træffer passende tekniske
gennemførelsesforanstaltninger på dette 
område. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele Det Europæiske 
Radiokommunikationskontor særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.
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Begrundelse

Takster i forbindelse med anvendelsen af numre skal forblive medlemsstaternes kompetence. 
Myndigheden bør ikke have kompetencen i forbindelse med anvendelsen af numre, og denne 
bør ligge hos Det Europæiske Radiokommunikationskontor.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 
og de foranstaltninger, der er truffet i 
henhold til dette stykke.

Hvert år forelægger den nationale 
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen om de 
indberetninger, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Begrundelse

Et af de områder, hvor der er behov for mere aktivitet på fællesskabsplan, er i forbindelse 
med styrkelse af net- og informationssikkerhed, og her vil de foreslåede ændringer betyde en 
gevinst. Det eneste problematiske aspekt i denne forbindelse er det krav om aflæggelse af 
rapporter, der foreslås for de nationale tilsynsmyndigheder. Det vil være for byrdefuldt og 
bureaukratisk at aflægge rapport hver tredje måned. Det foreslås derfor, at 
rapportaflæggelsen finder sted hvert år i stedet for hver tredje måned.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF
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 

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til de nationale 
tilsynsmyndigheders udtalelse, fremme 
formidling og udveksling af bedste praksis 
mellem virksomheder og de kompetente 
nationale myndigheder og vedtage 
passende tekniske 
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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. 

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.

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, samt 
hvor industriens initiativer til 
selvregulering ikke har ført til et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau på det 
indre marked i en eller flere 
medlemsstater. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4.

Begrundelse

Hvis der er behov for at fastlægge et fælles sæt sikkerhedskrav, bør Kommissionen kunne 
vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau 
for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester på det indre marked.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de relevante
nationale tilsynsmyndigheder har beføjelse 
til at pålægge virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
pålægge virksomheder, der udbyder 

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

offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at forelægge de 
oplysninger, der nødvendige for at vurdere 
sikkerheden i deres tjenester og net, 
herunder en dokumenteret 
sikkerhedspolitik.

a) forelægge de oplysninger, der 
nødvendige for at vurdere sikkerheden i 
deres tjenester og net, herunder en 
dokumenteret sikkerhedspolitik og
b) give et kvalificeret uafhængigt organ til 
opgave at gennemføre en 
sikkerhedsrevision og stille resultaterne 
heraf til rådighed for den nationale 
tilsynsmyndighed.
3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har de nødvendige 
beføjelser til at undersøge tilfælde af 
manglende opfyldelse af kravene.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de relevante
nationale tilsynsmyndigheder har de 
nødvendige beføjelser til at undersøge 
tilfælde af manglende opfyldelse af 
kravene.

4. Disse bestemmelser berører ikke artikel 
3 i dette direktiv.

4. Disse bestemmelser berører ikke artikel 
3 i dette direktiv.

Begrundelse

Mange nationale tilsynsmyndigheder har ingen kompetencer i forbindelse med 
sikkerhedsspørgsmål. På den anden side kan den foreslåede styrkelse af de nationale 
tilsynsmyndigheders beføjelser kan fremkalde urimelige overensstemmelseskrav, der kan føre 
til en langsommere udvikling af nye teknologier. De nationale regulerende myndigheder bør 
kun gå ud over deres beføjelser over offentlige kommunikationsnet eller offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, når det er nødvendigt.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
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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).

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 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 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet).

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen udsteder en 
henstilling i henhold til stk. 1, handler 
den efter den procedure, der henvises til i 
artikel 22, stk. 2. 

udgår

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder under udførelsen af 
deres opgaver tager nøje hensyn til 
sådanne henstillinger. Vælger en national
tilsynsmyndighed at undlade at følge en 
henstilling, underretter den 
Kommissionen herom og begrunder sin 
holdning.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Markedsmyndigheden kan på eget 
initiativ rådgive Kommissionen om, 
hvorvidt der bør vedtages en 
foranstaltning i henhold til stk. 1.

udgår

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  22
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats for at finde en 
løsning på tvisten i overensstemmelse med 
målene i artikel 8. 

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats for at finde en 
løsning på tvisten i overensstemmelse med 
målene i artikel 8, så vidt muligt med 
vedtagelse af en fælles beslutning. 

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  22
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De underretter hurtigst muligt parterne 
herom. Er tvisten endnu ikke bilagt efter 
fire måneder, og er den ikke indbragt for en 
domstol, koordinerer de nationale 
tilsynsmyndigheder, hvis en af parterne 
anmoder om det, deres indsats for at 
bilægge tvisten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 8, idet de tager 
nøje hensyn til den henstilling, 
markedsmyndigheden måtte have udstedt i 
henhold til artikel 18 i forordning […/EF]..

De underretter hurtigst muligt parterne 
herom. Er tvisten efter fire måneder endnu 
ikke bilagt eller indbragt for en domstol, 
koordinerer de nationale 
tilsynsmyndigheder, hvis en af parterne 
anmoder om det, deres indsats for at 
bilægge tvisten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 8, så vidt muligt 
med vedtagelse af en fælles beslutning, 
idet de tager nøje hensyn til den 
henstilling, markedsmyndigheden måtte 
have udstedt i henhold til artikel 18 i 
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forordning […/EF]..

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 7
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan vedtage de 
ændringer til bilag II, der er nødvendige for 
at tilpasse det til den teknologiske 
udvikling og markedsudviklingen. 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. Kommissionen kan ved gennemførelsen 
af bestemmelserne i dette stykke lade sig 
bistå af markedsmyndigheden.

5. Kommissionen kan vedtage de 
ændringer til bilag II, der er nødvendige for 
at tilpasse det til den teknologiske 
udvikling og markedsudviklingen. 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. Kommissionen kan ved gennemførelsen 
af bestemmelserne i dette stykke lade sig 
bistå af de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1
Direktiv 2002/20/EF
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 
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for multinationale virksomheder med 
adresser i forskellige lande og ofte på 
forskellige kontinenter. Der er i sagens 
natur tale om grænseoverskridende og i 
Europa paneuropæiske tjenester.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 3 indsættes som stk. 3a:
‘3a. Nye globale 
telekommunikationstjenester er kun
underlagt en forenklet 
indberetningsprocedure med specifik 
registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste som "globale
telekommunikationstjenester".’

Ændringsforslag 32

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

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr.  3
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2
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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 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

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 
som under alle omstændigheder er 
nødvendig for at opfylde en almennyttig 
målsætning i overensstemmelse med 
fællesskabsretten.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at frekvensressourcerne udnyttes effektivt 
og virkningsfuldt i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). De sikrer også, at 
konkurrencen ikke forvrides som følge af 
overdragelse eller akkumulering af 
brugsrettigheder til radiofrekvenser. Til 
disse formål kan medlemsstaterne træffe 

6. De nationale tilsynsmyndigheder med 
ansvar for frekvenser sikrer, at 
frekvensressourcerne udnyttes effektivt og 
virkningsfuldt i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). De sikrer også, at 
konkurrencen ikke forvrides som følge af 
overdragelse eller akkumulering af 
brugsrettigheder til radiofrekvenser. Til 
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passende foranstaltninger, herunder 
begrænse, tilbagekalde eller gennemtvinge 
salg af brugsretten til radiofrekvenser.

disse formål kan medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger, herunder 
begrænse, tilbagekalde eller gennemtvinge 
salg af brugsretten til radiofrekvenser.

Begrundelse

Mange nationale tilsynsmyndigheder har ingen kompetencer i forbindelse med 
frekvenspolitik. 

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b udgår
Fælles udvælgelsesprocedure med henblik 
på tildeling af rettigheder
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.
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.
2. Under nøje hensyntagen til 
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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.

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 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 –nr. 8 – litra d a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) I artikel 10 indsættes som stk. 6a:
"6a. Medlemsstaterne sikrer, at 
sanktionerne i stk. 5 og 6 underkastes en 
domstolskontrol i henhold til national 
lovgivning."  
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