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KORT BEGRUNDELSE

Med dette forslag foretages der ændringer i rammedirektivet1, tilladelsesdirektivet2 og 
adgangsdirektivet3, som Kommissionen foreslog i november 2007. Ordføreren glæder sig 
over forslagene om "bedre regulering" i pakken, der generelt nyder stærk opbakning, eftersom 
pakken er meget vigtig, hvis der skal opnås forbedringer med hensyn til et virkeligt europæisk 
indre marked inden for telekommunikation. Formålet med pakken er at øge investeringer, 
innovation og forbrugerfordele inden for elektronisk kommunikation, dvs. at støtte og 
yderligere udvikle et regelsæt for den digitale økonomi, som er fremtidssikret og 
markedsorienteret, og som udnytter de fordele, som et fuldt fungerende indre marked 
medfører, hvilket ordføreren også går stærkt ind for.

Selv om ordføreren glæder sig over forslaget om fælles rammebestemmelser for 
kommunikationsnet og -tjenester, adgang til og samtrafik mellem samt tilladelser til 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, mener han, at der er brug for forbedringer.

Frekvensforvaltning

EU har behov for at nå frem til bedre former for frekvensforvaltning, som kombinerer 
åbenhed, fleksibilitet og harmonisering. Der er klart behov for fleksibilitet inden for 
frekvensforvaltning og størst mulig effektivitet. 

Et "harmoniseret" syn på frekvensforvaltning, som ville bringe 27 forskellige nationale 
ordninger for frekvensforvaltning på linje, ville være nyttigt, hvis de fælleseuropæiske og 
transnationale tjenester skal forbedres. En frekvensordning giver brugerne teknologi- og 
tjenestefordele og således økonomiske og sociale fordele (f.eks. i produktionsmængden af 
standardudstyr, prisnedsættelser og hindringer for nye brugeres adgang).
I den forbindelse bør der lægges vægt på frekvensforvaltning og netværksplanlægning for i 
videst mulig omfang af undgå interferens, eftersom en teknologineutral harmonisering ikke
kan løse interferensproblemerne.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens indførelse af fleksibilitet i forbindelse med 
tildeling af frekvens til en særlig teknologi eller tjenester. Mere fleksible anvendelser vil 
medføre flere innovationer og forbrugerfordele. Men måske vil det være nødvendigt at 
reservere nogle bånd til en bestemt anvendelse i hele Europa (f.eks. alarmtjenester), og der vil 
således måske være behov for at udvise forsigtighed med hensyn til teknologi- og 
tjenesteneutralitet.

Derfor vil en gradvis strategi være at foretrække frem for en revolutionerende reform. 
Da teknologineutralitet vil føre til innovative og teknologiske udviklinger til fordel for 
forbrugerne, bør det suppleres med handel for at sikre konkurrencen.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EFT L 108 af 24.4.2002.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EFT L 108 af 24.4.2002.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem 
elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), EFT L 108 af 24.4.2002.
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Kommissionen forsøger at supplere den "traditionelle metode" med markedsbaseret handel
med frekvenser med sekundær handel og auktioner. Handel med frekvenser forbedrer i sig 
selv ikke nødvendigvis fleksibiliteten i anvendelsen af frekvenser. Den bør imidlertid fremme 
adgangen til frekvensen og føre til en mere intensiv (og følgelig mere værdifuld) anvendelse 
af frekvensen. Derfor støtter ordføreren etableringen af handel med brugsrettigheder i hele EU 
for udvalgte frekvensbånd, når der tildeles individuelle brugsrettigheder.

Ny samordning og beføjelser til tilsynsmyndighederne

Kommissionen foreslår, at de nationale tilsynsmyndigheder får beføjelser til at pålægge 
fremtrædende operatører funktionel adskillelse, hvor dette ville bidrage til at øge 
konkurrencen for forbrugere og skabe ensartede vilkår for operatørerne. Ordføreren går fuldt 
ud ind for Kommissionens forslag og erkender, at denne afhjælpende foranstaltning måske 
ikke er hensigtsmæssig i alle medlemsstater, men at det bør være en afhjælpende 
foranstaltning, der stilles til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder til eventuel brug.

Kommissionens beføjelser udvides i henhold til dette forslag. Kommissionen har beføjelser til 
at nedlægge veto over for de nationale tilsynsmyndigheders fastlæggelse af en dominerende 
stilling og at rette henstillinger i forbindelse med alle spørgsmål og afgørelser om 
nummerserier. Ordføreren går imod de nuværende forslag, som ville give Kommissionen 
sådanne vetobeføjelser.

Lettere adgang

Den nuværende rammelovgivning indeholder allerede bestemmelser om indførelse af den 
mindst belastende ordning med tilladelser, dvs. adgang til generelle tilladelser som den 
foretrukne fremgangsmåde. I praksis tildeles brugsrettigheder til frekvenser imidlertid oftere 
via individuelle brugsrettigheder. Forslagene bekræfter strategien med generelle tilladelser og 
indfører den som standardmetoden. I forslagene indføres følgelig en forpligtelse til at 
begrunde tilfælde, hvor der udstedes individuelle brugsrettigheder. En sådan begrundelse kan 
være nødvendig for at forhindre interferens eller for at opfylde særlige almennyttige 
målsætninger. Der er to begrundelser for dette forslag: (i) at forhindre, at individuelle licenser 
anvendes som tildelingsmetode, hvor det er unødvendigt, og derved generelt mindske 
hindringerne for adgang til frekvensressourcer; (ii) det teknologiske fremskridt giver øget 
mulighed for kollektiv brug af frekvensressourcer. 

Ordføreren er overbevist om, at beskyttelsen af forbrugerne kræver styrkede foranstaltninger, 
og han foreslår derfor ændringer til forbedring af forbrugerbeskyttelsen. Forslaget indeholder 
yderligere foranstaltninger vedrørende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med de nationale 
regulerende myndigheders opgaver og beføjelser. Ordføreren ønsker at styrke og præcisere 
disse myndigheders rolle for derigennem at opnå forbedringer i disse 
forbrugerbeskyttelsesspørgsmål.
Endvidere er der endnu ikke opnået et fuldt fungerende europæisk detailmarked, hvilket 
Kommissionen også erkender. Der er derfor behov for yderligere konkrete forslag med 
henblik på at nå frem til et virkeligt indre marked.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Målet med EU's rammebestemmelser 
for elektroniske kommunikationsnet er at 
skabe et bæredygtigt "økosystem" for 
elektronisk kommunikation, der er baseret 
på udbud og efterspørgsel - udbuddet 
skabes gennem virkelig 
konkurrencedygtige produkt- og 
tjenestemarkeder, og efterspørgslen 
skabes takket være øget 
informationssamfundsudvikling.

Begrundelse

Bæredygtige konkurrence- og investeringsvilkår i telekommunikationssektoren afhænger af 
både udbud og efterspørgsel. Selv om den økonomiske regulering sædvanligvis er mere 
afhængig af udbuddet, må man ikke glemme efterspørgselssiden.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Næste generation af net har enorme
muligheder for at skabe fordele for 
virksomhederne og forbrugerne i hele 
Den Europæiske Union. Det er derfor af 
afgørende betydning, at manglende 
juridisk klarhed ikke skaber hindringer 
for bæredygtige investeringer i
udviklingen af disse nye net, og at der 
skabes større konkurrence og øgede 
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valgmuligheder for forbrugerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kommissionen anerkendte i sin 
meddelelse "Bredbånd til hele EU" af 20. 
marts 2006, at der er regionale uligheder 
med hensyn til adgangen til 
højhastighedsbredbåndstjenester. Trods 
den generelle stigning i antallet af 
bredbåndsforbindelser, har 
bredbåndsadgang kun vundet begrænset 
udbredelse i en række regioner på grund 
af de høje omkostninger som følge af lav 
befolkningstæthed og en isoleret 
beliggenhed. De forretningsmæssige 
incitamenter til at investere i bredbånd i 
disse områder viser sig ofte at være 
utilstrækkelige. Den positive side af sagen 
er, at teknologisk innovation løbende 
nedbringer installationsomkostningerne.
For at sikre investeringer i nye 
teknologier i underudviklede regioner, 
skal telekommunikationslovgivningen 
være i overensstemmelse med andre 
trufne politiske foranstaltninger, 
herunder statsstøttepolitikken, 
strukturfonde eller bredere 
industripolitiske målsætninger.

Begrundelse

Der skal også tages højde for behovet for at udligne regionale udviklingsforskelle i de fælles 
rammebestemmelser.. Den særlige betydning af udbredelsen af bredbåndstjenester bør 
understreges.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv bør 
være forenelige med arbejdet i 
internationale og regionale 
organisationer, der beskæftiger sig med 
radiofrekvensforvaltning, såsom 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 og globalt.

Begrundelse

For at frekvensforvaltningen kan blive effektiv, er det nødvendigt at koordinere den med den 
generelle internationale harmoniseringsdagsorden, som ITU og CEPT forfølger.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Selv om frekvensforvaltningen 
forbliver medlemsstaternes kompetence, 
kan alene koordinering og i givet fald 
harmonisering på fællesskabsplan sikre, 
at frekvensbrugere får fuldt udbytte af 
fordelene ved det indre marked, og at 
EU's interesser reelt varetages på 
verdensplan.

Begrundelse

For at frekvensforvaltningen kan blive effektiv, er det nødvendigt at koordinere den med den 
generelle internationale harmoniseringsdagsorden, som ITU og CEPT forfølger.
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Ændringsforslag 6

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 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen 
til brug af radiofrekvenser.

(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.

Begrundelse

Som understreget i betragtning 5 i rammedirektivet er adskillelsen mellem regulering af 
transmission og regulering af indhold ikke til hinder for, at der tages hensyn til den 
forbindelse, der er mellem de to områder, navnlig med henblik på at garantere 
mediepluralisme, kulturel mangfoldighed og forbrugerbeskyttelse. Medlemsstaterne skal 
således fortsat have ret til at gøre tildelingen af individuelle brugsrettigheder betinget af 
levering af tjenester med specifikt indhold.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til bygninger samt en bedre koordinering af 
anlægsarbejder. En bedre fælles udnyttelse 
af faciliteter kan styrke konkurrencen 
væsentligt og nedsætte de samlede 
økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved etablering af elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur. Fælles brug 
af kabelkanaler bør udvides til at omfatte 
al offentlig infrastruktur (vand, 
kloakering, elektricitet, gas), gennem 
hvilken der kan stilles elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur til 
rådighed, således at der skabes lige 
konkurrencevilkår, og mulighederne for 
etablering af alternativ infrastruktur øges.

Begrundelse

Den nye generation af tjenester vil ikke udnytte de eksisterende kobbertråde. Der vil blive 
anvendt en helt ny infrastruktur, hvor flaskehalsen er forbindelsernes fysiske kabelkanaler. En 
reel fælles brug af kabelkanaler - dvs. en brug, der ikke blot omfatter de eksisterende 
telekommunikationsoperatørers kabelkanaler, men også f.eks. al offentlig infrastruktur (el-, 
gas- og kloakeringskabler) - giver mere end én aktør mulighed for at få adgang til 
infrastruktur til levering af tjenester. 

Ændringsforslag 9

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.

udgår

Begrundelse

Det bør fortsat være muligt for medlemsstaterne at opretholde eller indføre ordninger, hvor 
forpligtelsen til at betale brugsafgifter erstattes af en forpligtelse til at opfylde mål af almen 
interesse. Sådanne ordninger, der har til formål at sikre mediepluralismen, er almindelige i 
forbindelse med tildeling af jordbaserede sendefrekvenser.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) De vilkår, der kan knyttes til 
tilladelser, bør omfatte særlig betingelser 
vedrørende tilgængelighed for 
handicappede og offentlige myndigheders 
behov for at kommunikere med 
offentligheden før, under og efter en større 
katastrofe. I betragtning af hvor vigtig en 
rolle teknisk innovation spiller, bør 
medlemsstaterne også kunne udstede 
tilladelser til brug af radiofrekvenser til 
forsøgsformål, med særlige begrænsninger 
og betingelser, der er begrundet i, at 
rettighederne kun gælder et forsøg.

(57) De vilkår, der kan knyttes til 
tilladelser, bør omfatte særlig betingelser 
vedrørende tilgængelighed for 
handicappede og offentlige myndigheders 
og alarmtjenesters behov for at 
kommunikere indbyrdes og med 
offentligheden før, under og efter en større 
katastrofe. I betragtning af hvor vigtig en 
rolle teknisk innovation spiller, bør 
medlemsstaterne også kunne udstede 
tilladelser til brug af radiofrekvenser til 
forsøgsformål, med særlige begrænsninger 
og betingelser, der er begrundet i, at 
rettighederne kun gælder et forsøg.

Ændringsforslag 11

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 

(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 harmonisere reguleringen 
af fælleseuropæiske tjenester, herunder 
globale telekommunikationstjenester, i 
ramme- og tilladelsesdirektiverne
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harmonisering af regler, procedurer og 
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

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60a) Det er medlemsstaternes opgave at 
tilskynde de berørte parter til at indgå 
samarbejdsordninger for at fremme 
effektive onlinetjenester og en høj 
forbrugertillid. Virksomheder, der 
udbyder elektroniske kommunikationsnet 
eller -tjenester, og andre aktører bør 
navnlig tilskyndes til at samarbejde med 
henblik på at fremme lovligt indhold og 
beskytte onlineindhold. Aktører kunne 
f.eks. indgå et sådant bredt samarbejde, 
uden at dette berører de fælles 
rammebestemmelser, gennem 
udarbejdelse af forhandlede og aftalte 
adfærdskodekser. Der er allerede blevet 
fastlagt bestemmelser om indførelse af 
sådanne adfærdskodekser i en lang række 
fællesskabsinstrumenter, f.eks. 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 
(direktiv om elektronisk handel)1, Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder2, og 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 oplysninger3. Et 
sådant samarbejde mellem aktører er af 
afgørende betydning for udviklingen af 
onlineindhold, navnlig europæisk 
kulturindhold, og for realiseringen af 
informationssamfundets muligheder.

1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45; ændret udgave i 
EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16.
3 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Direktiv som 
ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 
284 af 31.10.2003, s. 1).

Begrundelse

I denne betragtning understreges behovet for at fremme et godt samarbejde mellem aktører 
med henblik på at fremme onlineindhold og realisere informationssamfundets potentiale.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at aspekterne af det pågældende terminaludstyr vedrører 
tilgængelighed.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

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

 For at sikre konkurrence og innovation på markedet, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
reagere rettidigt, f.eks. i forbindelse med markedsanalyser.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt 
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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.

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, som gør 
det muligt for den at udføre sine funktioner 
effektivt. Medlemsstaterne sikrer, at der 
tages behørigt hensyn til sagens 
omstændigheder, at der forefindes en 
effektiv appelmulighed, og at retsprocesser 
ved appelinstansen ikke er unødvendigt 
langvarige.

Begrundelse

Effektivitet og rimelig varighed er vigtige aspekter af appelmekanismer. Appelinstansernes 
ekspertise bør være intern og ikke blot være "til rådighed".

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter frister for 
behandlingen af sådanne klager.

Begrundelse

 På indeværende tidspunkt kan klagesager forsinkes i adskillige år, hvorefter det bliver for 
sent at tage fat på det oprindelige problem. Derfor skal der fastsættes en frist.
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Ændringsforslag 17

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. 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 samtidig med, 
at der gives garanti for fortrolig 
behandling af forretningsoplysninger i 
henhold til fællesskabsretten og den 
nationale lovgivning.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 a
Procedure for ensartet anvendelse af 

foreslåede foranstaltninger
1. Hvor en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i 
henhold til artikel 16 sammenholdt med 
artikel 5 og 9 til 13, i henhold til artikel 
13a og 13b i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) eller i henhold til 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en periode på en måned fra 
datoen for anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning, inden for hvilket de kan
fremsætte deres bemærkninger til den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed.
2. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførsel, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der ikke er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), kan 
Kommissionen inden for samme periode
underrette den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed og BERT (Body of the 
European Regulators in 
Telecommunications) om årsagerne til, at 
den foreslåede foranstaltning efter dens 
opfattelse skaber hindringer for det indre 
marked, eller at den er alvorligt i tvivl om 
den foreslåede foranstaltnings 
forenelighed med fællesskabsretten. I 
tilfælde heraf vedtages den foreslåede 
foranstaltning ikke før yderligere to 
måneder efter underretningen herom.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst mulig hensyntagen til 
eventuelle bemærkninger fra
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Kommissionen eller andre nationale 
tilsynsmyndigheder.
3. Inden for den i stk. 2 fastlagte periode
på to måneder arbejder Kommissionen, 
BERT og den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed tæt sammen med 
henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning til opnåelse af målene i 
artikel 8 under behørig hensyntagen til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode kan BERT 
efter vedtagelse med simpelt flertal 
fremsætte en begrundet udtalelse, der 
bekræfter hensigtsmæssigheden og 
effektiviteten af den foreslåede 
foranstaltning, eller anføre, om den bør 
ændres, idet BERT samtidig forelægger 
konkrete forslag hertil. Denne udtalelse 
offentliggøres.
Hvis BERT i sin udtalelse anfører, at den 
foreslåede foranstaltning bør ændres, kan 
Kommissionen under størst mulig 
hensyntagen til denne udtalelse, vedtage 
en begrundet beslutning, der pålægger 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning, idet den forelægger 
konkrete forslag hertil.
Hvis BERT i sin udtalelse bekræfter den 
foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst mulig 
hensyntagen til eventuelle henstillinger 
fra Kommissionen og BERT.
4. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførsel, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse i henhold til
artikel 13a og 13b i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet), vedtages den 
foreslåede foranstaltning ikke før
yderligere to måneder efter udløbet af den 
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periode, der henvises til i artikel 7, stk. 3.
Inden for denne periode på to måneder 
arbejder Kommissionen, BERT og den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
tæt sammen med henblik på at finde frem 
til den mest effektive og hensigtsmæssige
foranstaltning for at opnå målene i artikel 
8 og under behørig hensyntagen til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode fremsætter 
BERT efter vedtagelse med simpelt flertal 
en begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning, eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
ikke bør træffes. Denne udtalelse 
offentliggøres.
Når Kommissionen og BERT har 
bekræftet den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage denne
foranstaltning under størst mulig 
hensyntagen til alle henstillinger fra
Kommissionen og BERT.
5. Inden for tre måneder efter
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre en foreslået
foranstaltning, ændrer den nationale 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning eller trækker den tilbage. 
Hvis den foreslåede foranstaltning 
ændres, afholder den nationale 
tilsynsmyndighed en offentlig høring i 
henhold til artikel 6, og forelægger den 
foreslåede foranstaltning som ændret for 
Kommissionen til fornyet behandling i 
overensstemmelse med artikel 7.

Begrundelse

Der foreslås en ny "samreguleringsprocedure", hvor Kommissionen, BERT og den nationale 
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tilsynsmyndighed arbejder tæt sammen. I stedet for et "sanktionerende" veto ovenfra er 
formålet med denne procedure at finde frem til en løsning gennem peer review. 
Kommissionen og BERT (ved afstemning med simpelt flertal) skal være enige om 
nødvendigheden af at ændre et forslag til en foranstaltning fra en national tilsynsmyndighed, 
før Kommissionen kan træffe en beslutning i den henseende. I modsat fald skal den nationale 
tilsynsmyndighed tage fuldt ud hensyn til Kommissionens og BERT's bemærkninger.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og markedsmyndigheden 
for at sikre en ensartet anvendelse af dette 
direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig 
sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden om at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og markedsmyndigheden i 
åbenhed for at sikre en ensartet anvendelse 
af dette direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig 
sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden om at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

Ændringsforslag 20

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),

udgår
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Begrundelse

Vetoet erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel 6a (ny).

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Vetoet mod afhjælpende foranstaltninger erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel 
6a (ny).

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger 
ændres i overensstemmelse med stk. 6, 
kan Kommissionen træffe en afgørelse 
med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold 

udgår
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til artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 
I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordning […/EF], særlig når 
den fastlægger de nærmere detaljer 
vedrørende den eller de forpligtelser, der 
skal pålægges.

Begrundelse

For at skabe større kohærens uden at ændre den skrøbelige institutionelle magtbalance eller 
undergrave forordningens subsidiaritetselementer bør Kommissionen spille rollen som 
mægler frem for som dommer.

Ændringsforslag 23

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 artikel 7, stk. 3, litra 
a) og b), til Kommissionen.

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under artikel 7, stk. 3, til 
Kommissionen.

Begrundelse

Vetoet mod afhjælpende foranstaltninger erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel 
7a (ny).

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller -
begrænsning, særlig hvad angår levering af 
indhold’

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller -
begrænsning, idet der tages hensyn til 
statsstøttereglerne, særlig hvad angår 
levering af indhold’

Begrundelse

Den foreslåede udvidelse af de nationale tilsynsmyndigheders målsætning om at fremme 
konkurrence "særlig hvad angår levering af indhold" bør forkastes. Markedet for levering af 
indhold er allerede underlagt konkurrence. Markedet for radio- og tv-transmissionstjenester 
er således allerede blevet fjernet fra listen over markeder, hvor forhåndsregulering kan være 
berettiget. Det er fortsat uklart, hvorfor denne ændring er blevet indføjet. Tilføjelsen 
undergraver desuden målsætningen om lige konkurrencevilkår, hvis konkurrence i et område 
anses for at være mere betydningsfuldt end i et andet.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8ba (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Stk. 2, litra c), affattes således:
"c) tilskynde til og lette effektiv 
markedsorienteret investering i 
infrastruktur og fremme innovation 
samt"

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) sikre samarbejdet mellem 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
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kommunikationsnet og -tjenester, og de 
sektorer, der beskæftiger sig med 
beskyttelse og fremme af lovligt indhold i 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester

Ændringsforslag 27

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

Begrundelse

En forudsætning for en effektiv forvaltning af radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester er, at de kompetente myndigheder tager højde for 
konkurrenceaspekter i forbindelse med allokering og tildeling af radiofrekvenser og sikrer, at 
der ikke skabes konkurrenceforvridning. Den foreslåede ordlyd er i overensstemmelse med 
ordlyden i betragtning 28 i Kommissionens forslag til rammedirektiv.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) undgå konkurrenceforvridning
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Begrundelse

En forudsætning for en effektiv forvaltning af radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester er, at de kompetente myndigheder tager højde for 
konkurrenceaspekter i forbindelse med allokering og tildeling af radiofrekvenser og sikrer, at 
der ikke skabes konkurrenceforvridning. Den foreslåede ordlyd er i overensstemmelse med 
ordlyden i betragtning 28 i Kommissionens forslag til rammedirektiv.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør begrænses til mulighederne i ITU's radioreglement, som fastlægger, 
hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige båndbredder.

Ændringsforslag 30

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 Krav om, at en særlig elektronisk 
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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 
mediepluralisme.

kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
udelukkende ud fra hensynet til at sikre, at 
en almennyttig målsætning opfyldes
således som fastlagt i national lovgivning 
i overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, fremme af kulturel 
og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme eller udbud af radio- og 
tv-transmissionstjenester.

Ændringsforslag 31

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 for at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes således
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

Begrundelse
Det er vigtigt, at fastlæggelsen af kultur- og mediepolitikken fortsat henhører under 
medlemsstaternes kompetenceområde, og at der gives garanti for lovbeskyttelse og 
fleksibilitet på nationalt plan på dette område.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 5
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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 begrænsninger, der er 
indført i medfør af stk. 3 og 4, fortsat er 
nødvendige. Det henhører under 
medlemsstaternes kompetenceområde at 
fastlægge omfanget og arten af enhver 
undtagelse.

Begrundelse
Det er vigtigt, at fastlæggelsen af kultur- og mediepolitikken fortsat henhører under 
medlemsstaternes kompetenceområde, og at der gives garanti for lovbeskyttelse og 
fleksibilitet på nationalt plan på dette område.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode på fem år fra den [1. januar 
2010] sikrer medlemsstaterne, at 
indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne 
dato, kan forelægge den kompetente 
nationale myndighed en ansøgning om en 
nyvurdering af de begrænsninger i deres 
rettigheder, der er indført i henhold til 
artikel 9, stk. 3 og 4.

1. I en periode på fem år fra 
[gennemførelsesdatoen] har
medlemsstaterne mulighed for at sikre, at 
indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne 
dato, i en periode på fem år kan forelægge 
den kompetente nationale myndighed en 
ansøgning om en nyvurdering af de 
begrænsninger i deres rettigheder, der er 
indført i henhold til artikel 9, stk. 3 og 4.

Begrundelse

Det bør ikke være nødvendigt at foretage en fornyet vurdering af rettigheder, som udløber 
inden udgangen af den femårige overgangsperiode.
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Ændringsforslag 34

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 udbud af radio- og tv-
transmissionstjenester, forbliver retten til 
at bruge den del af radiofrekvenserne, der 
er nødvendige for at opfylde dette mål, 
uændret, indtil retten udløber. Den del af 
radiofrekvenserne, der bliver unødvendige 
for at opfylde målet, indgår i en ny 
tildelingsprocedure i overensstemmelse 
med artikel 9, stk. 3 og 4, i dette direktiv 
og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet).

Begrundelse

Radio- og tv-selskaber bør fortsat kunne udbyde deres transmissionstjenester og også 
videreudvikle dem (f.eks. gennem HDTV) efter overgangen til digital radio og tv. Den del af 
digitaliseringsdividenden, som ikke anvendes i forbindelse med radio- og tv-transmission, bør 
fordeles til andre formål i henhold til de nye regler.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 

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 
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inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, såfremt en 
overdragelse eller udlejning er i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer og ikke medfører en ændring i 
den tjeneste, der udbydes via disse
radiofrekvensbånd.

Begrundelse

Muligheden for overdragelse af radiofrekvenser bør ikke føre til ubalancer i tjenesternes 
forskelligartethed eller til spekulation. Endvidere kan de nationale procedurer ikke 
tilsidesættes, eftersom frekvensforvaltning fortsat henhører under de nationale myndigheders 
ansvar.

Ændringsforslag 36

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

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 med forbehold af artikel 8a 
kan Kommissionen med henblik på at føre 
principperne i denne artikel ud i livet 
vedtage passende tekniske
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at: 

(-a) harmonisere reglerne 
vedrørende tilgængelighed og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenser 
i henhold til proceduren i bilag IIa

(-aa) sørge for den koordinerede og 
rettidige formidling af oplysninger 
vedrørende tildeling, tilgængelighed 
og brug af radiofrekvenser i henhold 
til proceduren i bilag IIa

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

a) fastlægge de frekvensbånd, inden for 
hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes mellem virksomheder,
undtagen radiofrekvenser, som 
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udlejes mellem virksomheder medlemsstaterne har allokeret eller 
planlægger at allokere til 
transmissionstjenester

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

b) harmonisere de vilkår, der knyttes til 
sådanne rettigheder

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

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

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

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til fællesskabslovgivningen
for at forfølge mål af almen interesse, 
navnlig for så vidt angår fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

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].

Foranstaltninger, der vedtages i henhold 
til første afsnit, litra a-c, og 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 dette stykke kan 
Kommissionen lade sig bistå af 
frekvensudvalget.

Begrundelse

Ved indføjelsen af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal der ligeledes indføjes en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. I betragtning af
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medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
fastlægge radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes. I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer. 

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 – litra b
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, der blandt andet kan bestå i at 
opstille takstprincipper for bestemte numre 
og nummerserier såvel som fastlægge et 
fælles europæisk opkaldsnummer, der 
sikrer brugervenlig adgang til disse 
tjenester. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 

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

objektive, transparente, forholdsmæssigt 
afpassede og baseret på ikke-
diskriminerende kriterier.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at sikre at foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med stk. 1, er 
forholdsmæssigt afpassede, undersøger de 
nationale tilsynsmyndigheder 
tilgængeligheden af alle kabelkanaler, 
herunder telekommunikationsoperatørers, 
energileverandørers og lokale 
myndigheders kabelkanaler og afløbsrør, 
der kan anvendes til at føre 
telekommunikationslinjer i det område, 
hvor der anmodes om adgang.

Begrundelse

For at udbygge infrastrukturen bør adgangen til kabelkanaler ikke være kunstigt begrænset til 
telekommunikationsoperatørernes kabelkanaler, men bør omfatte alle tilgængelige 
kabelkanaler. Jo flere kabelkanaler, der er tilgængelige, jo større muligheder er der for en 
bæredygtig konkurrence som følge af andre operatørers udlægning af net. 

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder, 
der udbyder offentlige kommunikationsnet 
eller offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
nationale tilsynsmyndighed om ethvert

Medlemsstaterne sikrer i givet fald, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
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brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

nationale tilsynsmyndighed om et alvorligt 
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 
et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden.

Ændringsforslag 42

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.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.

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], tilskynde 
til udbredelse og udveksling af bedste 
praksis blandt virksomhederne og de 
kompetente nationale myndigheder og 
vedtage passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.

Begrundelse

Kommissionen kan spille en positiv rolle i forbindelse med koordinering og fremme af 
udvekslingen af bedste praksis uden nødvendigvis at indføre bindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, såfremt 
sektorens selvregulering ikke har sikret 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.
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 - stk. 5 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, vedtage en beslutning om at 
udpege en eller flere virksomheder som 
virksomheder med en stærk 
markedsposition på det pågældende 
marked og at pålægge en eller flere 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 
9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål i artikel 8.

udgår

Begrundelse

For at skabe større kohærens uden at ændre den skrøbelige institutionelle magtbalance eller 
undergrave forordningens subsidiaritetselementer bør Kommissionen spille rollen som 
mægler frem for som dommer.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af 
paneuropæiske tjenester, herunder 
globale telekommunikationstjenester og 
nye tjenester

Begrundelse

Paneuropæiske telekommunikationstjenester, hvor det førende eksempel i dag er globale 
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telekommunikationstjenester, der leveres til multinationale virksomheder med kontorer i en 
række europæiske lande, er et af de områder, hvor Kommissionen bør have beføjelse til at 
sikre en harmoniseret tilgang til regulering i EU.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Forbrugerspørgsmål, herunder
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.

(c) Forbrugerspørgsmål, der ikke er 
omfattet af direktiv 2002/22/EF, især
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.

Begrundelse

Kun forbrugeranliggender, der ikke er omfattet af forsyningspligtdirektivet, bør reguleres på 
grundlag af denne artikel.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om det i lyset af den igangværende 
markedsudvikling og fordelene for 
forbrugerne er teknisk og økonomisk 
levedygtigt at bruge eller installere 
konkurrerende faciliteter under 
hensyntagen til karakteren og typen af 
de involverede samtrafik- og 
adgangsordninger, herunder 
levedygtigheden af andre forudgående 
adgangsmuligheder
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Begrundelse

Selv om konkurrence mellem infrastrukturer er et af de primære mål med denne regulering, 
bør denne konkurrence også vurderes i forhold til fordelene for forbrugerne. Konkurrencen 
bør i videst muligt omfang fremmes i værdikæden.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i reel 
konkurrence og heller ikke vil gøre det på 
længere sigt, og at der er konstateret 
væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder

(a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i reel 
konkurrence og heller ikke vil gøre det på 
længere sigt, og at der er konstateret 
væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder, og at 
denne foranstaltning er det mest effektive 
middel til at håndhæve foranstaltninger til 
imødegåelse af disse svigt.

Begrundelse

Eftersom funktionel adskillelse kan gøre dette nemmere for markedsmyndigheden og den 
regulerede operatør at håndhæve reglerne, bør tilsynsmyndighederne have mulighed for at 
gøre brug af denne foranstaltning med et fremadrettet sigte og ikke blot efter en langvarig 
manglende håndhævelse, hvilket betyder, at de afhjælpende foranstaltninger har været 
ineffektive gennem en længere periode (hvilket har hindret konkurrencen i at udvikle sig). Det 
er vigtigt at henvise til "reel" konkurrence, eftersom der kan være en utilstrækkelig 
konkurrence med hensyn til infrastrukturer, der ikke danner en effektiv modvægt mod den 
dominerende operatørs handlefrihed.
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a og b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Globale telekommunikationstjenester 
underkastes kun en forenklet 
indberetningsproces med specifik 
registrering af den elektroniske 
kommunikationstjenestevirksomhed som 
"globale telekommunikationstjenester".
Ved "globale 
telekommunikationstjenester" forstås 
forvaltede forretningsdata og taletjenester 
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 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Medlemsstaterne fremmer brugen af 
radiofrekvenser inden for rammerne af 
den generelle tilladelse. Medlemsstaterne 
kan tildele individuelle rettigheder for at:

Begrundelse

Selv om generelle tilladelser kan være en bæredygtig løsning på længere sigt i takt med den 
teknologiske udvikling, bør tildeling af individuelle rettigheder fortsat være den normale 
procedure ved tildeling af frekvenser.
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger.

(b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger, herunder levering af radio-
og tv-transmissionstjenester.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Såfremt individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser tildeles for ti år eller mere 
og ikke kan overdrages eller udlejes 
mellem virksomheder i henhold til artikel 
9b i rammedirektivet, sikrer den nationale 
tilsynsmyndighed, at den har midlerne til 
at kontrollere, at kriterierne for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder fortsat gælder 
og overholdes i licensperioden. Såfremt 
disse kriterier ikke længere gælder, ændres 
den individuelle brugsret, efter 
forudgående varsel og efter en rimelig 
tidsfrist, til en generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder. Når der træffes en sådan 
afgørelse, tages der behørigt hensyn til, at 
der skal påregnes en passende periode, før 
investeringer giver afkast.

Begrundelse

I forbindelse med en lang række nye platforme og tjenester skal investeringer afskrives over 
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en periode på over 10 år eller mindst fem år. Det er ikke ualmindeligt, at man lider væsentlige 
tab i løbet af de første driftsår. Det ville være urimeligt at indføre et krav om, at de nationale 
tilsynsmyndigheder hvert femte år rutinemæssigt skal foretage en formel revurdering af alle 
tilladelser til brug af radiofrekvenser.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Tildeling af generelle tilladelser er et langsigtet mål, og det bør ikke overvejes at træffe
harmoniseringsforanstaltninger på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/21/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 
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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 
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

Med hensyn til tildelingen af disse rettigheder bør udvælgelsen ske på grundlag af særlige 
lovforslag i hele EU og ikke gennem komitologiproceduren.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I – Del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af, hvilken tjeneste 
nummeret skal bruges til, herunder 
eventuelle krav i tilknytning til 
udbuddet af denne tjeneste, og for at 
undgå tvivl, takstprincipper og 
maksimumspriser for bestemte 
nummerserier med henblik på at sikre 
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forbrugerbeskyttelsen i henhold til artikel 
8, stk. 4, litra b, i direktiv 2002/21/EF.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – nr. 1
Direktiv 2002/21/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 med forbehold 
af de ordninger, som medlemsstaterne 
indfører for at erstatte forpligtelsen til at 
betale brugsafgifter med en forpligtelse til 
at opfylde særlige mål af almen interesse

Begrundelse

Det bør fortsat være muligt for medlemsstaterne at opretholde eller indføre ordninger, hvor 
forpligtelsen til at betale brugsafgifter erstattes af en forpligtelse til at opfylde særlige mål af 
almen interesse. Sådanne ordninger, der har til formål at sikre mediepluralismen, er 
almindelige i forbindelse med tildeling af jordbaserede sendefrekvenser.
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