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Ændringsforslag 10
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) I den forbindelse fremlagde 
Kommissionen sine første konklusioner i 
en meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 
29. juni 2006 om revurderingen af EU’s 
regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og tjenester. På 
grundlag af disse første konklusioner er der 
gennemført en offentlig høring, der viste 
støtte til en fortsættelse af regelsættets 
aktuelle model. Med det aktuelle regelsæt 
indføres tekniske tilpasninger af 
midlertidig karakter for at sikre, at en fuld 
overgang til konkurrencelovgivningen 
bliver en realitet, da regelsættet forbliver 
en overgangsforanstaltning, som bør 
ophæves i 2014, hvor et fuldt 
konkurrencedygtigt 
telekommunikationsmarked bør være en 
realitet. Bestemmelserne i dette direktiv er 
gældende indtil den 31. december 2014.

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle regelsæt har kun været gældende i meget kort tid, og det har vist sig at fungere 
godt. Der bør kun foretages visse tekniske tilpasninger i forbindelse med denne revision med 
henblik på at tilpasse det aktuelle regelsæt. Det er i denne forbindelse hensigtsmæssigt at 
indføre en udløbsklausul, der vil sikre, at regelsættet revideres med henblik på at afgøre, om 
det skal fortsætte efter 2014, hvor et fuldt konkurrencedygtigt telekommunikationsmarked bør 
være en realitet.
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Ændringsforslag 11
Christel Schaldemose

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 produkt- og 
tjenestemarkeder med reel konkurrence, 
og efterspørgslen skabes takket være øget 
informationssamfundsudvikling.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 12
Olle Schmidt

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 infrastruktur- og 
tjenestemarkeder med reel konkurrence, 
og efterspørgslen skabes takket være øget 
informationssamfundsudvikling.

Or. en



AM\722944DA.doc 5/69 PE406.047v01-00

DA

Begrundelse

Infrastrukturbaseret konkurrence er en forudsætning af et velfungerende 
telekommunikationsmarked på lang sigt, og det bør gøres klart, at det er et af denne 
forordnings vigtigste målsætninger.

Ændringsforslag 13
Marian Zlotea

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Næste generation af net har et 
enormt potentiale for at medføre fordele 
for virksomhederne og forbrugerne i hele 
Den Europæiske Union. Det er derfor 
afgørende, at en uklar lovgivning ikke 
skaber hindringer for bæredygtig 
investering i udviklingen af disse nye net, 
og at konkurrencen og forbrugervalget 
samtidig øges.

Or. en

Ændringsforslag 14
Emmanouil Angelakas

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 
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beliggenhed. De forretningsmæssige 
incitamenter til at investere i bredbånd i 
disse områder viser sig ofte 
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.

Or. en

Begrundelse

Der skal også tages høje for behovet for at udligne regionale udviklingsforskelle i regelsættet.
Den særlige betydning af udbredelsen af bredbåndstjenester bør understreges.

Ændringsforslag 15
Christel Schaldemose

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.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 16
Jacques Toubon

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.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 17
Christel Schaldemose

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
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harmonisering på fællesskabsplan sikre, 
at frekvensbrugere får fuldt udbytte af 
fordelene ved det indre marked, og at 
EU's interesser reelt kan varetages på 
verdensplan.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 18
Jacques Toubon

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 

(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 
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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.

andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd.

Or. fr

Begrundelse

Som understreget i betragtning 5 i rammedirektivet hindrer adskillelsen mellem regulering af 
transmission og regulering af indhold ikke, 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.

Ændringsforslag 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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 
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brugervenlig adgang til disse tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 20
Šarūnas Birutis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I lighed med kravet om funktionel adskillelse skal en beslutning om at stille krav om adgang 
til kabelkanaler vurderes ud fra de investeringssignaler, der sendes til andre investorer i 
næste generation af accesnet. De nationale tilsynsmyndigheder skal passe på med ikke at se 
alt for firkantet på de sandsynlige vilkår for bæredygtige investeringer i næste generation af 
accesnet.
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Ændringsforslag 21
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22
Emmanouil Angelakas

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 

(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 
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forsvarlig måde og uafhængigt af enhver 
forpligtelse for en operatør med en stærk 
markedsposition til at give adgang til sit 
elektroniske kommunikationsnet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør, sag for 
sag, kunne stille krav om delt brug af 
kabelkanaler, master og antenner, adgang 
til bygninger samt en bedre koordinering af 
anlægsarbejder. En bedre fælles udnyttelse 
af faciliteter kan styrke konkurrencen 
væsentligt og nedsætte de samlede 
økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved etablering af elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur.

forsvarlig måde og uafhængigt af enhver 
forpligtelse for en operatør med en stærk 
markedsposition til at give adgang til sit 
elektroniske kommunikationsnet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør, sag for 
sag, kunne stille krav om delt brug af 
kabelkanaler, master og antenner, adgang 
til bygninger samt en bedre koordinering af 
anlægsarbejder. En bedre fælles udnyttelse 
af faciliteter kan styrke konkurrencen 
væsentligt og nedsætte de samlede 
økonomiske og miljømæssige 
omkostninger ved etablering af elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur. Delt brug af 
kabelkanaler bør udvides til at omfatte al 
offentlig infrastruktur (vand, kloakering, 
elektricitet, gas), hvorigennem elektronisk 
kommunikationsinfrastruktur kan 
anvendes til at skabe lige 
konkurrencevilkår og forbedre 
mulighederne for etablering af alternativ 
infrastruktur.

Or. en

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 delt 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 en aktør mulighed for at få adgang til 
infrastruktur til levering af tjenester.

Ændringsforslag 23
Bill Newton Dunn

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 

(33) Hvor der er behov for at fastlægge et 
fælles sæt sikkerhedskrav, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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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.

vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at opnå et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på det 
indre marked, såfremt sektorens 
selvregulering ikke har sikret et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau på det 
indre marked i en eller flere 
medlemsstater. Såfremt det skønnes 
nødvendigt at vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, skal der 
etableres en ordning for godtgørelse af 
udgifter på nationalt plan.
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.

Or. en

Ændringsforslag 24
Marian Zlotea

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Formålet med krav om funktionel 
adskillelse, hvorved en vertikalt integreret 
operatør forpligtes til at oprette 
driftsmæssigt adskilte forretningsenheder, 
er at sikre, at der leveres fuldt ligeværdige 
accesprodukter til alle operatører i 
detailleddet, herunder den vertikalt 
integrerede operatørs egne afdelinger. 

(43) Formålet med krav om funktionel 
adskillelse, hvorved en vertikalt integreret 
operatør forpligtes til at oprette 
driftsmæssigt adskilte forretningsenheder, 
er at sikre, at der leveres fuldt ligeværdige 
accesprodukter til alle operatører i 
detailleddet, herunder den vertikalt 
integrerede operatørs egne afdelinger. 
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Funktionel adskillelse kan styrke 
konkurrencen på en række relevante 
markeder ved at reducere incitamentet til 
forskelsbehandling væsentligt og ved at 
gøre det lettere at kontrollere og håndhæve 
overholdelsen af krav om ikke-
diskrimination. I særlige tilfælde kan et 
krav om funktionel adskillelse være 
berettiget, hvor det vedvarende ikke er 
lykkedes at sikre reel ikke-diskrimination 
på flere af de berørte markeder, og hvor der 
er ringe eller ingen udsigt til konkurrence 
på infrastrukturen inden for en rimelig 
tidsfrist, efter at der er indført en eller flere 
afhjælpende foranstaltninger, der tidligere 
ansås for hensigtsmæssige. Hvis der 
indføres et sådant krav, er det dog yderst 
vigtigt at sikre, at incitamenterne for den 
pågældende virksomhed til at investere i sit 
net bevares, og at der ikke opstår mulige 
negative virkninger for forbrugerne. Der 
skal således først gennemføres en 
koordineret analyse af de forskellige 
relevante markeder i tilknytning til 
accesnettet i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i rammedirektivet. Under
gennemførelsen af markedsanalysen og 
den nærmere udformning af kravet om 
funktionel adskillelse bør de nationale 
tilsynsmyndigheder være særlig 
opmærksomme på de produkter, der skal 
leveres af de særskilte forretningsenheder, 
og tage hensyn til nettets dækning og 
teknologiske stade, der kan have betydning 
for muligheden for substitution mellem 
fastnettjenester og trådløse tjenester. For at 
undgå forvridning af konkurrencen på det 
indre marked bør planer om funktionel 
adskillelse godkendes på forhånd af 
Kommissionen.

Funktionel adskillelse kan styrke 
konkurrencen på en række relevante 
markeder ved at reducere incitamentet til 
forskelsbehandling væsentligt og ved at 
gøre det lettere at kontrollere og håndhæve 
overholdelsen af krav om ikke-
diskrimination. I særlige tilfælde kan et 
krav om funktionel adskillelse være 
berettiget, hvor det vil medvirke til at sikre 
reel ikke-diskrimination på flere af de 
berørte markeder, og hvor der er ringe eller 
ingen udsigt til konkurrence på 
infrastrukturen inden for en rimelig 
tidsfrist, efter at der er indført en eller flere 
afhjælpende foranstaltninger, der tidligere 
ansås for hensigtsmæssige. Hvis der 
indføres et sådant krav, er det dog yderst 
vigtigt at sikre, at incitamenterne for den 
pågældende virksomhed til at investere i sit 
net bevares, og at der ikke opstår mulige 
negative virkninger for forbrugerne. Der 
skal således først gennemføres en 
koordineret analyse af de forskellige 
relevante markeder i tilknytning til 
accesnettet i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i rammedirektivet. Under 
gennemførelsen af markedsanalysen og 
den nærmere udformning af kravet om 
funktionel adskillelse bør de nationale 
tilsynsmyndigheder være særlig 
opmærksomme på de produkter, der skal 
leveres af de særskilte forretningsenheder, 
og tage hensyn til nettets dækning og 
teknologiske stade, der kan have betydning 
for muligheden for substitution mellem 
fastnettjenester og trådløse tjenester. For at 
undgå forvridning af konkurrencen på det 
indre marked bør planer om funktionel 
adskillelse godkendes på forhånd af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom funktionel adskillelse kan gøre dette nemmere for markedsmyndigheden og den 
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regulerede operatør at håndhæve reglerne, bør tilsynsmyndighederne have mulighed for at 
gøre brug af denne foranstaltning ud fra et fremadrettet sigte og ikke blot efter en langvarig 
manglende håndhævelse, hvor afhjælpende foranstaltninger har været ineffektive gennem en 
længere periode (hvor der således ikke har været konkurrence). Det er vigtigt at henvise til 
"reel" konkurrence, da der kan være en utilstrækkelig infrastrukturkonkurrence, der ikke 
danner effektiv modvægt mod den dominerende operatørs handlefrihed.

Ændringsforslag 25
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) Funktionel adskillelse er ikke en 
hensigtsmæssig lovgivningsforanstaltning 
for markeder, hvor udbuddet af 
infrastrukturbaserede detailtjenester er 
underlagt konkurrence, og/eller hvor 
udbredelsen af faste 
telekommunikationstjenester er meget 
begrænset. Henset til denne 
foranstaltnings ekstraordinære karakter 
er det nødvendigt at vurdere 
indvirkningen heraf med henblik på at 
påvise vertikale restriktioners 
ikkediskriminerende karakter og den 
økonomiske effektivitet, der er blevet 
opnået som følge heraf. Vurderingen af 
foranstaltningens indvirkning skal også 
omfatte indvirkningen af alternative 
(mindre indgribende) politikker og skal 
fremsendes til Kommissionen til 
gennemsyn.

Or. ro
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Ændringsforslag 26
Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en

Ændringsforslag 27
Jacques Toubon

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

Or. fr

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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Ændringsforslag 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Ændringsforslag 29
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling samt til 
harmonisering af regler, procedurer og 
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

beføjelser til at harmonisere reguleringen 
af paneuropæiske tjenester, herunder 
globale telekommunikationstjenester, i 
ramme-, og tilladelsesdirektiverne

Or. en

Ændringsforslag 30
Jacques Toubon

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 
beskyttelse af onlineindhold. Aktører 
kunne f.eks. indgå et sådant bredt 
samarbejde, uden at dette berører 
reguleringsrammen, gennem udarbejdelse 
af forhandlede og aftale adfærdskodekser.
Der er allerede blevet fastlagt 
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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-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder2, eller 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, 17.7.2000, s. 1.
2 EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 EFT L 281, 23.11.1995.

Or. fr

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 31
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 1 – stk. 1
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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 vedrørende 
tilgængeligheden for handicappede 
slutbrugere. Det fastsætter de nationale 
tilsynsmyndigheders opgaver og opstiller 
en række procedurer, der skal sikre, at 
rammebestemmelserne anvendes ensartet i 
hele EF.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 32
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 

(e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler, herunder andre 
offentlige og private infrastrukturers 
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og bygninger’ kabelkanaler som f.eks. vand-, 
kloakerings-, gas- og elkabler, og master, 
gadeskabe og bygninger’

Or. en

Begrundelse

Adgang til grundlæggende infrastruktur som kanaler og master kan i en lang række tilfælde 
udgøre det sidste reelle flaskehalsområde inden for telekommunikation. Der bør derfor gives 
adgang for at støtte iværksættelsen af tredjepartsinfrastruktur. Delt brug af kabelkanaler skal 
således omfatte alle operatører - offentlige og private. Den nye generation af tjenester vil ikke 
udnytte de eksisterende kobbertråde.

Ændringsforslag 33
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De nationale 
konkurrencemyndigheder, Kommissionen 
og de nationale tilsynsmyndigheder 
pålægger ikke sanktioner i sager, hvor en 
anden myndighed, der handler inden for 
rammerne af sine beføjelser, har pålagt 
sanktioner eller afvist sagen, såfremt
sagens kendsgerninger og sagsgenstanden 
er den samme.

Or. en

Begrundelse

De nationale konkurrencemyndigheder og Kommissionen har beføjelse til at undersøge 
overtrædelser af national eller europæisk konkurrencelovgivning og pålægge sanktioner. De 
nationale tilsynsmyndigheder har beføjelse til at fremme konkurrencen inden for udrulningen 
af net og udbud af elektroniske kommunikationstjenester. Disse myndigheder handler hver 
især inden for deres respektive beføjelser og kan nå frem til forskellige afgørelser.

For at undgå denne mulige konflikt kan myndighederne ikke pålægge sanktioner i sager, hvor 
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en anden myndighed, der handler inden for rammerne af sine beføjelser, har pålagt 
sanktioner eller afvist sagen, såfremt sagens kendsgerninger og sagsgenstanden er den 
samme.

Ændringsforslag 34
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 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, 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.

Or. en

Begrundelse

Effektivitet og rimelig varighed er vigtige aspekter af appelmekanismer. Appelinstansernes 
ekspertise bør være intern og ikke blot være "til rådighed".
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Ændringsforslag 35
Jacques Toubon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 a
Procedure for ensartet anvendelse af 

foreslåede foranstaltninger
1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5 
og 9 til 13, 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en måned fra datoen for 
anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsætte 
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 tidsrum 
underrette den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed og BERT (Body of the 
European Regulators in 
Telecommunications) om årsagerne til, at 
den mener, at den foreslåede 
foranstaltning skaber hindringer for det 
indre marked, eller at den er alvorligt i 
tvivl om foranstaltningens forenelighed 
med fællesskabsretten. I tilfælde heraf 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke før yderligere to måneder efter 
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Kommissionens underretning.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller andre nationale tilsynsmyndigheder.
3. Inden for den i stk. 2 fastlagte frist 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 i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder 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 
bør ændres, og fremsætter samtidig 
konkrete forslag i den henseende. Denne 
udtalelse offentliggøres.
Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse om, at den foreslåede 
foranstaltning burde ændres, kan 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til denne udtalelse, vedtage en begrundet 
beslutning, der pålægger den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed at ændre den 
foreslåede foranstaltning og indeholder 
konkrete forslag i den henseende.
Kun såfremt Kommissionen og BERT 
bekræfter den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
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4. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførsel, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), må den 
foreslåede foranstaltning ikke vedtages 
før yderligere to måneder efter udløbet af 
den 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 bæredygtige og effektive
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for de samme to måneder 
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.
Kun såfremt Kommissionen og BERT 
bekræfter den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
5. Inden for tre måneder fra 
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
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 
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henhold til de procedurer, der henvises til 
i artikel 6, og anmelder den ændrede 
foreslåede foranstaltning i 
overensstemmelse med artikel 7.

Or. fr

Begrundelse

Der foreslås en ny "samreguleringsprocedure", hvor Kommissionen, BERT og den nationale 
tilsynsmyndighed arbejder tæt sammen. I stedet for et "sanktionerende" veto ovenfra er 
formålet med denne procedure at finde en løsning gennem peer review. Kommissionen og 
BERT (ved flertalsafgørelse) vil skulle 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 vil den nationale tilsynsmyndighed skulle tage fuldt 
ud hensyn til Kommissionens og BERT's bemærkninger.

Ændringsforslag 36
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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

Or. fr

Begrundelse

Vetoet erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel 6a (ny).
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Ændringsforslag 37
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

udgår
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indfører en særlig forpligtelse i henhold 
til artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 
I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8
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.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
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 

udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tekst giver Kommissionen beføjelse til at foreskrive, hvilken forpligtelse, den 
nationale tilsynsmyndighed skal pålægge. Det vil skabe ubalance med hensyn til ansvar, idet 
den nationale tilsynsmyndighed fortsat vil være ansvarlig for de pålagte forpligtelser (i 
tilfælde af en retstvist) uden dog at have mulighed for at bestemme sanktionernes indhold.

Ændringsforslag 40
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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.

Or. fr

Begrundelse

Vetoet mod afhjælpende foranstaltninger erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel -
7a (ny).
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Ændringsforslag 41
Zuzana Roithová

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

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’

Or. en

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 
underminerer desuden målsætningen om lige konkurrencevilkår, hvis et område anses for at 
være mere betydningsfuldt end et andet.

Ændringsforslag 42
Olle Schmidt

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

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 under 
hensyntagen til statsstøttereglerne eller 
konkurrencebegrænsning, særlig hvad 
angår levering af indhold’
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Or. en

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 
underminerer desuden målsætningen om lige konkurrencevilkår, hvis et område anses for at 
være mere betydningsfuldt end et andet.

Ændringsforslag 43
Cristian Silviu Buşoi

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

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, særlig hvad angår levering af 
indhold’. I lande med en mindre udviklet 
fast infrastruktur og få faste 
bredbåndstjenester skal der imidlertid 
først og fremmest tages hensyn til behovet 
for at fremme investeringer snarere end at 
stimulere konkurrencen

Or. ro

Ændringsforslag 44
Marian Zlotea

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Jacques Toubon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Fremme og beskyttelse af lovligt indhold i elektroniske kommunikationsnet og -tjenester bør 
indgå i de nationale tilsynsmyndigheders opgaver for at fremme konkurrencen mellem lovligt 
kreativt indhold i de europæiske forbrugeres interesse. Det er også nødvendigt at fremme 
selvregulering og forebyggelsen af interessekonflikter gennem samarbejde.
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Ændringsforslag 46
Jacques Toubon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gc) etablere høringsfora med inddragelse 
af repræsentanter for alle aktører, navnlig 
forbrugere og berørte parter. Disse fora 
fastsætter principperne for løsning af 
konflikter mellem brugere, 
adgangsudbydere og indholdsproducenter 
i overensstemmelse med national 
lovgivning

Or. fr

Begrundelse

Fremme og beskyttelse af lovligt indhold i elektroniske kommunikationsnet og -tjenester bør 
indgå i de nationale tilsynsmyndigheders opgaver for at fremme konkurrencen mellem lovligt 
kreativt indhold i de europæiske forbrugeres interesse samt for at fremme selvregulering og 
forebygge interessekonflikter gennem samarbejde.

Ændringsforslag 47
Marian Zlotea

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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, 

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, 
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transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier.

transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier, og at der ikke 
skabes konkurrenceforvridning.

Or. en

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 48
Marian Zlotea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) undgå konkurrenceforvridning

Or. en

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 49
Jacques Toubon

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 50
Jacques Toubon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Krav om, at en elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning i den nationale 
lovgivning 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 
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fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. fr

Begrundelse

Hvordan almennyttige målsætninger bør tolkes i den enkelte medlemsstat, bør være 
undergivet nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at fastlæggelsen af kultur- og mediepolitikken fortsat henhører under 
medlemsstaternes kompetence, og at lovbeskyttelse og fleksibilitet på nationalt niveau 
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garanteres på dette område. 

Ændringsforslag 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 som 
fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, herunder 
fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at fastlæggelsen af kultur- og mediepolitikken fortsat henhører under 
medlemsstaternes kompetence, og at lovbeskyttelse og fleksibilitet på nationalt niveau 
garanteres på dette område.

Ændringsforslag 53
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
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hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester.

bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester.

Or. fr

Begrundelse

Rammebestemmelserne finder kun anvendelse for elektroniske kommunikationstjenester og 
ikke en hvilken som helst anden tjeneste (meteorologisk, videnskabelig, militær mv.).

Ændringsforslag 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne foretager jævnligt en 
vurdering af, om de begrænsninger, der er 
indført i medfør af stk. 3 og 4, fortsat er 
nødvendige. Det henhører under 
medlemsstaternes kompetence at 
fastlægge omfanget og arten af enhver 
undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at fastlæggelsen af kultur- og mediepolitikken fortsat henhører under 
medlemsstaternes kompetence, og at lovbeskyttelse og fleksibilitet på nationalt niveau 
garanteres på dette område.

Ændringsforslag 55
Jacques Toubon

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 56
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

2. Denne artikel gælder ikke for 
begrænsninger indført af 
medlemsstaterne med henblik på at 
fremme mediepolitiske mål, herunder 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme. 
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tilladelsesdirektivet.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom medlemsstaterne er ansvarlige for at fastlægge omfanget, arten og varigheden af de 
principper om teknologi- og tjenesteneutralitet, der tjener til at fremme mediepolitiske mål, vil 
det ikke være hensigtsmæssigt at anvende revisionsproceduren i artikel 9. Desuden sker der 
en sammenblanding af to forskellige punkter i stk. 2, revisionen af begrænsninger og 
revisionen af selve brugsrettighederne, idet sidstnævnte er omfattet af artikel 2, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

Ændringsforslag 57
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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).

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 58
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, såfremt 
sådan overdragelse eller udlejning er i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer og ikke medfører en ændring i 
den tjeneste, der udbydes via dette 
radiofrekvensbånd.

Or. fr

Begrundelse

Muligheden for overdragelse af radiofrekvenser bør ikke føre til ubalancer i tjenesternes 
forskelligartethed eller til spekulation. Endvidere bør de nationale procedurer ikke 
tilsidesættes, eftersom frekvensforvaltning fortsat er en national kompetence.

Ændringsforslag 59
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og med forbehold af artikel 8a 
føre principperne i denne artikel ud i livet 
kan Kommissionen 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 
udlejes mellem virksomheder 

a) udpege de frekvensbånd, inden for 
hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes mellem virksomheder,
undtagen radiofrekvenser, som 
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 
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truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 
forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår fremme 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 litra a)-c) i første afsnit, 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 RSPC.

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege 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 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

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

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 at opstille 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.

Or. en

Ændringsforslag 61
Emmanouil Angelakas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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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 delt 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 en aktør mulighed for at få adgang til 
infrastruktur til levering af tjenester.

Ændringsforslag 62
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede.’

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede.’

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpassede og træffes i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 7a, stk. 4, i 
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direktiv 2002/21/EF.’

Or. en

Ændringsforslag 64
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 kloakrør, 
der kan føre telekommunikationslinjer i 
det område, hvor der anmodes om 
adgang.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 65
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

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

Or. en
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Ændringsforslag 67
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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.

Or. en

Ændringsforslag 68
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Christel Schaldemose

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

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 tilskynde 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.

Or. en

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 70
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

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 
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hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 22, stk. 
4.

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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Bill Newton Dunn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 72
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 b – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres en ordning for godtgørelse af 
udgifter for virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, såfremt 
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Kommissionen vedtager tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 13a, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 73
 Marian Zlotea

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk.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

Or. en

Begrundelse

Paneuropæiske telekommunikationstjenester, hvor det førende eksempel i dag er globale 
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 74
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk.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 

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

Or. en

Ændringsforslag 75
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk.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, særligt
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 76
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 

(a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester. Adgang omfatter 



AM\722944DA.doc 53/69 PE406.047v01-00

DA

informationssamfundstjenester eller 
radio- eller tv-indholdstjenester. Adgang 
omfatter bl.a. adgang til netelementer og 
tilhørende faciliteter, der kan indebære 
tilslutning af udstyr, såvel kabel- som 
radiobaseret tilslutning (dette omfatter 
navnlig adgang til abonnentledninger og de 
nødvendige faciliteter og tjenester med 
henblik på tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

Or. en

Begrundelse

Forslaget kan skabe en uholdbar situation, hvor f.eks. postordrefirmaer og 
forsikringsselskabernes callcentre vil anmode om specifik adgang til telekommunikationsnet. I 
lighed med detailkunder er transmissionsudbyderne allerede beskyttet af princippet om 
ikkeforskelsbehandling i artikel 17 og 31 i forsyningspligtdirektivet. Kommissionen har 
besluttet at fjerne marked 18 fra sin henstilling, idet den udtrykkelig har påpeget, at 
adgangsproblemer på dette område er tilstrækkelig dækket af national konkurrencelov.

Ændringsforslag 77
Marian Zlotea

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
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nettermineringspunktet hos en abonnent 
til en lokalcentrals hovedfordeler eller et 
tilsvarende punkt, i faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet, hvor 
forbindelsen kan vurderes teknisk.

Or. en

Ændringsforslag 78
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 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

Or. en

Begrundelse

Selv om konkurrence på infrastrukturen 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 79
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Funktionel adskillelse
1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede 
virksomheder at placere aktiviteter i 
forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed. 
Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og -tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer. 
2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.
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
b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 

udgår
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eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne 
c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.
3. Udkastet til foranstaltninger skal 
omfatte følgende elementer:
a) nøje oplysninger om adskillelsens art 
og grad, herunder navnlig den særskilte 
forretningsenheds retlige status
b) en beskrivelse af den særskilte 
forretningsenheds aktiver samt de 
produkter og tjenester, der skal leveres af 
denne forretningsenhed
c) de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre personalets 
uafhængighed i den særskilte 
forretningsenhed, og den tilsvarende 
incitamentstruktur
d) regler til sikring af, at forpligtelserne 
overholdes
e) regler til sikring af åbenhed omkring 
driftsprocedurerne, navnlig over for andre 
interesseparter
(f) et overvågningsprogram med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne overholdes, 
herunder offentliggørelse af en årlig 
rapport.
4. Når Kommissionen har truffet 
afgørelse om udkastet til foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet. På grundlag af resultatet 
af analysen træffer den nationale 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
artikel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) afgørelse om at 
opretholde, indføre, ændre eller ophæve 
forpligtelser.
5. En virksomhed, der er pålagt 
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funktionel adskillelse, kan pålægges en 
hvilken som helst af de forpligtelser, der 
er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Med dette forslag indføres en yderligere afhjælpende foranstaltning, selv om det ikke er blevet 
påvist, at den er nødvendig. Det vil blive vanskeligt at afvikle funktionel adskillelse, når den 
først er blevet indført, og den kan føre til en ny monopolisering af accesnettet og således gøre 
reguleringen permanent. Adskillelse er til hinder for samordning af investeringsbeslutninger i 
et vertikalt integreret selskab og vil have en negativ indvirkning på udbygningen af næste 
generation af højhastighedsaccesnet.

Ændringsforslag 80
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Funktionel adskillelse
1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede 
virksomheder at placere aktiviteter i 
forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed. 
Denne forretningsenhed skal levere 

udgår
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accesprodukter og -tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer. 
2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.
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
b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne 
c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.
3. Udkastet til foranstaltninger skal 
omfatte følgende elementer:
a) nøje oplysninger om adskillelsens art 
og grad, herunder navnlig den særskilte 
forretningsenheds retlige status
b) en beskrivelse af den særskilte 
forretningsenheds aktiver samt de 
produkter og tjenester, der skal leveres af 
denne forretningsenhed
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c) de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre personalets 
uafhængighed i den særskilte 
forretningsenhed, og den tilsvarende 
incitamentstruktur
d) regler til sikring af, at forpligtelserne 
overholdes
e) regler til sikring af åbenhed omkring 
driftsprocedurerne, navnlig over for andre 
interesseparter
(f) et overvågningsprogram med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne overholdes, 
herunder offentliggørelse af en årlig 
rapport.
4. Når Kommissionen har truffet 
afgørelse om udkastet til foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet. På grundlag af resultatet 
af analysen træffer den nationale 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
artikel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) afgørelse om at 
opretholde, indføre, ændre eller ophæve 
forpligtelser.
5. En virksomhed, der er pålagt 
funktionel adskillelse, kan pålægges en 
hvilken som helst af de forpligtelser, der 
er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. en



PE406.047v01-00 60/69 AM\722944DA.doc

DA

Begrundelse

Med dette forslag indføres en yderligere afhjælpende foranstaltning, selv om det ikke er blevet 
påvist, at den er nødvendig. Det vil blive vanskeligt at afvikle funktionel adskillelse, når den 
først er blevet indført, og den kan føre til en ny monopolisering af accesnettet og således gøre 
reguleringen permanent. Adskillelse er til hinder for samordning af investeringsbeslutninger i 
et vertikalt integreret selskab og vil have en negativ indvirkning på udbygningen af næste 
generation af højhastighedsaccesnet. Indførelsen af denne afhjælpende foranstaltning i EU's 
rammebestemmelser skaber i sig selv øget usikkerhed for investeringsselskaber på markedet.

Ændringsforslag 81
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede virksomheder 
at placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed. 

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, som 
en særlig foranstaltning pålægge vertikalt 
integrerede virksomheder at placere 
aktiviteter i forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt fungerende 
forretningsenhed. 

Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og -tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger af 
moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.

Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og -tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger af 
moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.

Den nationale tilsynsmyndighed stiller 
ikke krav om funktionel adskillelse i form 
af en lovgivningsforanstaltning til 
markeder, hvor udbuddet af 
infrastrukturbaserede detailtjenester er 
underlagt konkurrence, og/eller hvor 
udbredelsen af faste 
telekommunikationstjenester er meget 
begrænset.
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Or. ro

Ændringsforslag 82
Marian Zlotea

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 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.

Or. en

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 ud fra et fremadrettet sigte og ikke blot efter en langvarig 
manglende håndhævelse, hvor afhjælpende foranstaltninger har været ineffektive gennem en 
længere periode (hvor der således ikke har været konkurrence). Det er vigtigt at henvise til 
"reel" konkurrence, da der kan være en utilstrækkelig infrastrukturkonkurrence, der ikke 
danner effektiv modvægt mod den dominerende operatørs handlefrihed.
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Ændringsforslag 83
Marian Zlotea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for konkurrencen 
på infrastruktur og eventuelle heraf 
følgende virkninger for forbrugerne

(b) en analyse af omkostninger og fordele 
ved foranstaltningen, herunder dens
forventede konsekvenser for 
tilsynsmyndigheden, for virksomheden og 
dens incitamenter til at investere i sit net, 
samt for andre interesseparter, herunder 
navnlig de forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne

Or. en

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 ud fra et fremadrettet sigte og ikke blot efter en langvarig 
manglende håndhævelse, hvor afhjælpende foranstaltninger har været ineffektive gennem en 
længere periode (hvor der således ikke har været konkurrence). Det er vigtigt at henvise til 
"reel" konkurrence, da der kan være en utilstrækkelig infrastrukturkonkurrence, der ikke 
danner effektiv modvægt mod den dominerende operatørs handlefrihed.

Ændringsforslag 84
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Globale telekommunikationstjenester skal 
blot underlægges en forenklet 
indberetningsproces med specifik 
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registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste 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.

Or. en

Ændringsforslag 85
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 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 
har mulighed for at tildele individuelle 
rettigheder for at:

Or. fr

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 86
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 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, skal den nationale 
tilsynsmyndighed sikre, 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, skal der tages behørigt hensyn 
til, at der skal påregnes en passende 
periode, før investeringer giver afkast.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med en lang række nye platforme og tjenester vil investeringer først give afkast 
over en periode på over 10 år eller mindst fem år. Det er ikke ualmindeligt at måtte lide 
væsentlige tab i løbet af de første driftsår. Det ville være ude af proportioner at indføre et 
kategorisk krav om, at de nationale tilsynsmyndigheder hvert femte år skal gennemføre en 
formel revurdering af alle tilladelser til anvendelse af sendefrekvenser.
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Ændringsforslag 87
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 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 udbud af radio-
og tv-transmissionstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 88
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 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

Or. fr

Begrundelse

Tildeling af generelle tilladelser er et langsigtet mål. Der bør ikke overvejes 
harmoniseringsforanstaltninger på nuværende tidspunkt.
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Ændringsforslag 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) harmonisere de vilkår for generelle 
tilladelser, der er opført i bilag I

Or. en

Ændringsforslag 90
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår
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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.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 91
Šarūnas Birutis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 3 – litra g 
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I – Del A – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. Overensstemmelse med nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/48/EF

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og 
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beslægtede rettigheder kan medlemsstaterne indskrænke ophavsretten, såfremt disse 
indskrænkninger ikke strider mod den normale udnyttelse af værket eller andre 
frembringelser og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshaverens legitime interesser.

Dette har medført en meget forskelligartet ophavsretsbeskyttelse i EU, et problem, der bør 
løses, men ikke ved at ændre tilladelsesdirektivet.

Det ville være mere effektivt at løse dette problem inden for rammerne af høringen om 
onlineindhold.

Ændringsforslag 92
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 3 – litra g 
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I – Del A – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. Overensstemmelse med nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/48/EF

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan indskrænke ophavsretten, såfremt disse indskrænkninger ikke strider 
mod den normale udnyttelse af værket eller andre frembringelser og ikke indebærer urimelig 
skade for rettighedshaverens legitime interesser. Dette har medført en meget forskelligartet 
ophavsretsbeskyttelse i EU, et problem, der bør løses, men ikke ved at ændre 
tilladelsesdirektivet. Dette tilføjede punkt i bilaget til tilladelsesdirektivet vil skabe retlig 
uklarhed for virksomhederne, da dette begreb fortolkes forskelligt i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 93
Marian Zlotea

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I – Del C – punkt 1
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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 
forbrugerbeskyttelsen i henhold til artikel 
8, stk. 4, litra b), i direktiv 2002/21/EF.

Or. en

Ændringsforslag 94
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – stk. 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

Or. fr

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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