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Ændringsforslag 86
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er vigtigt, at sådanne forpligtelser 
til forhåndsregulering kun pålægges, hvor 
der ikke er reel konkurrence, dvs. på 
markeder, hvor der er en eller flere 
virksomheder med en stærk 
markedsposition, og hvor midlerne i 
medlemsstatens eller Fællesskabets 
konkurrencelovgivning ikke er 
tilstrækkelige til at løse problemet. Derfor 
må Kommissionen under iagttagelse af 
principperne i konkurrencelovgivningen 
opstille retningslinjer på Fællesskabsplan 
for, hvordan de nationale 
tilsynsmyndigheder skal vurdere, om der 
er reel konkurrence på et givet marked, og 
om der er tale om en stærk 
markedsposition. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør analysere, om et 
bestemt produkt eller tjenestemarked 
påvirker enten hele den pågældende 
medlemsstat, en del heraf eller 
tilgrænsende dele af områder i flere 
medlemsstater set under ét. For at sikre 
en nøjagtig geografisk markedsdefinition, 
som bør sikre, at reguleringen er baseret 
på de faktiske markedsforhold, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder analysere, 
om der bør defineres geografiske 
markeder, hvor konkurrencebetingelserne 
og især konkurrencen på 
infrastrukturområdet ikke er homogen 
nok inden for det nationale område.  En 
analyse af, om der foreligger reel 
konkurrence, bør også omfatte en analyse 
af, om markedet er et potentielt 
konkurrencemarked, og om den 
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eventuelle mangel på konkurrence 
dermed er varig. Disse retningslinjer bør 
også behandle spørgsmålet om nye,
fremspirende markeder, hvor den faktiske 
markedsleder sandsynligvis har en 
betydelig markedsandel, men ikke bør 
pålægges urimelige forpligtelser. I den 
forbindelse er det nødvendigt at 
differentiere reguleringsstrategien mellem 
arvede net og nye net og undgå 
unødvendige forpligtelser for 
virksomheder, der leverer nye accesnet og 
-tjenester, som det endnu i høj grad er 
uvist, om der er efterspørgsel efter, og som 
kræver store investeringer. Kommissionen 
bør regelmæssigt tage retningslinjerne op 
til revision for at sikre, at de til stadighed 
er hensigtsmæssige på et marked i hastig 
udvikling. De nationale 
tilsynsmyndigheder må samarbejde med 
hinanden, hvor det pågældende marked 
viser sig at være transnational.

Or. en

Begrundelse

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Ændringsforslag 87
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er vigtigt, at sådanne forpligtelser 
til forhåndsregulering kun pålægges, hvor 
der ikke er reel konkurrence, dvs. på 
markeder, hvor der er en eller flere 
virksomheder med en stærk 
markedsposition, og hvor midlerne i 
medlemsstatens eller Fællesskabets 
konkurrencelovgivning ikke er 
tilstrækkelige til at løse problemet. Derfor 
må Kommissionen under iagttagelse af 
principperne i konkurrencelovgivningen 
opstille retningslinjer på Fællesskabsplan 
for, hvordan de nationale 
tilsynsmyndigheder skal vurdere, om der 
er reel konkurrence på et givet marked, og 
om der er tale om en stærk 
markedsposition. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør analysere, om et 
bestemt produkt eller tjenestemarked 
påvirker enten hele den pågældende 
medlemsstat, en del heraf eller 
tilgrænsende dele af områder i flere 
medlemsstater set under ét. For at sikre 
en nøjagtig geografisk markedsdefinition, 
som bør sikre, at reguleringen er baseret 
på de faktiske markedsforhold, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder analysere, 
om der bør defineres geografiske 
markeder, hvor konkurrencebetingelserne 
og især konkurrencen på 
infrastrukturområdet ikke er homogen 
nok inden for det nationale område. En 
analyse af, om der foreligger reel 
konkurrence, bør også omfatte en analyse 
af, om markedet er et potentielt 
konkurrencemarked, og om den 
eventuelle mangel på konkurrence 
dermed er varig. Disse retningslinjer bør 
også behandle spørgsmålet om nye, 
fremspirende markeder, hvor den faktiske 
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markedsleder sandsynligvis har en 
betydelig markedsandel, men ikke bør 
pålægges urimelige forpligtelser. I den 
forbindelse er det nødvendigt at 
differentiere reguleringsstrategien mellem 
arvede net og nye net og undgå 
unødvendige forpligtelser for 
virksomheder, der leverer nye accesnet og 
-tjenester, som det endnu i høj grad er 
uvist, om der er efterspørgsel efter, og som 
kræver store investeringer. Kommissionen 
bør regelmæssigt tage retningslinjerne op 
til revision for at sikre, at de til stadighed 
er hensigtsmæssige på et marked i hastig 
udvikling. De nationale 
tilsynsmyndigheder må samarbejde med 
hinanden, hvor det pågældende marked 
viser sig at være transnational

Or. en

Begrundelse

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Ændringsforslag 88
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a)  Den sektorspecifikke 
forhåndsregulering i direktiverne danner 
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grundlag for overgangen fra tidligere 
monopolmarkeder til et 
konkurrenceorienteret marked for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester. Så snart markederne er blevet 
konkurrenceorienterede, skal der ikke 
længere foretages forhåndsregulering, og 
kun Fællesskabets og den nationale 
konkurrencelovgivning bør finde 
anvendelse. Med den voksende 
konkurrencedynamik på de europæiske 
markeder for elektronisk kommunikation 
mindskes de potentielle fordele ved 
sektorspecifik forhåndspris- og 
adgangsregulering væsentligt over tid.
Markederne for elektronisk 
kommunikation har udvist en kraftig 
konkurrencedynamik i de senere år, og 
det er sandsynligt, at konkurrencen vil 
vokse yderligere i de kommende år. For at 
sikre en rettidig overgang til kun at 
anvende Fællesskabets og den nationale 
konkurrencelovgivning bør 
bestemmelserne i dette direktiv om 
sektorspecifik forhåndsregulering ophøre 
på en bestemt dato, medmindre 
Kommissionen kan påvise, at der stadig 
vil være behov for forhåndsregulering 
efter denne dato.

Or. de

Begrundelse

Oprindeligt skulle forhåndsregulering kun være en overgangsløsning. Imidlertid er princippet 
om en gradvis udfasning af sektorspecifik regulering for at bane vejen for anvendelse af den 
generelle konkurrencelovgivning ikke specifikt nævnt i direktivet.  Der skal indføres en 
juridisk bindende udtrædelsesmekanisme for at fastlægge retningslinjerne for deregulering og 
overgang til den generelle konkurrencelovgivning.  Dette sker bedst ved hjælp af en 
revisionsklausul, som også åbner mulighed for at forlænge reguleringen, hvis det er 
nødvendigt.
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Ændringsforslag 89
Anni Podimata

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den sektorspecifikke 
forhåndsmarkedsregulering i dette 
regelsæt danner grundlag for overgangen 
fra tidligere monopolmarkeder til et 
konkurrenceorienteret marked for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester. Så snart markederne er blevet 
konkurrenceorienterede, skal der ikke 
længere foretages forhåndsregulering, og 
kun Fællesskabets og den nationale 
konkurrencelovgivning bør finde 
anvendelse. Med den voksende 
konkurrencedynamik på de europæiske 
markeder for elektronisk kommunikation 
mindskes de potentielle fordele ved 
sektorspecifik forhåndspris- og 
adgangsregulering væsentligt over tid.
Markederne for elektronisk 
kommunikation har udvist en kraftig 
konkurrencedynamik i de senere år, og 
det er sandsynligt, at konkurrencen vil 
vokse yderligere i de kommende år. For at 
sikre en rettidig overgang til kun at 
anvende Fællesskabets og den nationale 
konkurrencelovgivning bør 
bestemmelserne i dette regelsæt om 
sektorspecifik forhåndsregulering ophøre 
ved udløbet af BERT's mandat, 
medmindre Kommissionen kan påvise, at 
der stadig vil være behov for 
forhåndsregulering efter denne dato.

Or. en

Begrundelse

Oprindeligt skulle forhåndsregulering kun være en overgangsløsning. Der skal indføres en 
juridisk bindende udtrædelsesmekanisme i rammedirektivet for at fastlægge retningslinjerne 
for deregulering og overgang til den generelle konkurrencelovgivning.  Dette sker bedst ved 
hjælp af en udløbsklausul med mulighed for at forlænge reguleringen, hvis det er nødvendigt 
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(udformet i tråd med de internationale roamingbestemmelser).

Ændringsforslag 90
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den sektorspecifikke 
forhåndsregulering i direktiverne danner 
grundlag for overgangen fra tidligere 
monopolmarkeder til et 
konkurrenceorienteret marked for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester. Så snart markederne er blevet 
konkurrenceorienterede, skal der ikke 
længere foretages forhåndsregulering, og 
kun Fællesskabets og den nationale 
konkurrencelovgivning bør finde 
anvendelse. Med den voksende 
konkurrencedynamik på de europæiske 
markeder for elektronisk kommunikation 
mindskes de potentielle fordele ved 
sektorspecifik forhåndspris- og 
adgangsregulering væsentligt over tid.
Markederne for elektronisk 
kommunikation har udvist en kraftig 
konkurrencedynamik i de senere år, og 
det er sandsynligt, at konkurrencen vil 
vokse yderligere i de kommende år. For at 
sikre en rettidig overgang til kun at 
anvende Fællesskabets og den nationale 
konkurrencelovgivning bør 
bestemmelserne i dette direktiv om 
sektorspecifik forhåndsregulering ophøre 
på en bestemt dato, medmindre 
Kommissionen kan påvise, at der stadig 
vil være behov for forhåndsregulering 
efter denne dato.

Or. en
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Begrundelse

Forhåndsregulering skulle være en overgangsløsning. Imidlertid er princippet om en gradvis 
udfasning af sektorspecifik regulering for at bane vejen for anvendelse af den generelle 
konkurrencelovgivning ikke specifikt nævnt i direktivet. Derfor skal der indføres en juridisk 
bindende udtrædelsesmekanisme i rammedirektivet for at fastlægge retningslinjerne for 
deregulering og overgang til den generelle konkurrencelovgivning.

Ændringsforslag 91
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Med det aktuelle regelsæt indføres 
der tekniske tilpasninger af midlertidig 
karakter for at sikre fuld overgang til 
konkurrencelovgivningen. Derfor bør det 
senest fem år efter datoen for dets 
ikrafttræden revideres med henblik på at 
fastslå, om det skal forlænges.

Or. en

Begrundelse

Oprindeligt skulle regulering kun være en overgangsløsning og skulle udfases efterhånden 
som der udvikles konkurrence på markederne.  Derfor skal der indføres en revisionsklausul 
med henblik på at nå det politiske mål om en gradvis deregulering. Hvis det skønnes 
nødvendigt, vil Kommissionen foreslå Parlamentet og Rådet at forlænge reguleringen på 
specifikke områder på grundlag af en rapport, som skal offentliggøres inden revisionen.

Ændringsforslag 92
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) EU's regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester bør 

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

derfor revideres, så vi kan få et fuldt 
fungerende indre marked for elektronisk 
kommunikation på plads ved at styrke 
fællesskabsordningen for regulering af 
operatører med en stærk markedsposition 
på de centrale markeder. Reformen 
omfatter også opstilling af en effektiv 
strategi for frekvensforvaltning, der skal 
skabe et europæisk samarbejdsområde for 
information, samt skærpelse af 
bestemmelserne for brugere med handikap 
for at opnå et informationssamfund, der er 
åbent for alle.

Or. en

Begrundelse

Oprettelse af markedsmyndigheden (EECMA) er en unødvendig finansiel byrde for EU's 
medlemsstater:

- den skaber endnu et lag bureaukrati

- den flytter beføjelser og beslutningstagning til EU-niveauet og skaber dermed juridisk og 
erhvervsmæssig usikkerhed  

- dens rolle, funktion, organisation, beføjelse og samspil med Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder er uklar   

- den beskytter Kommissionen mod domstolskontrol og

- De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), som eksisterer allerede, er effektive politik- og 
frekvensfora i Europa.     
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Ændringsforslag 93
Gunnar Hökmark, 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 
udvikling af informationssamfundet.

Or. en

Begrundelse

Infrastrukturbaseret konkurrence er en forudsætning for et velfungerende 
telekommunikationsmarked på lang sigt og en af denne forordnings vigtigste målsætninger.

Ændringsforslag 94
Erika Mann

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 og internationalt 
konkurrencedygtigt "økosystem" for 
elektronisk kommunikation, der er baseret 
på produkt- og tjenestemarkeder med reel 
konkurrence og reel konkurrence mellem 
alternative elektroniske 
kommunikationsaccessnet med det formål 
at skabe øget udvikling af 
informationssamfundet. Bæredygtige 
konkurrence- og investeringsvilkår i den 
elektroniske kommunikationssektor 
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afhænger af såvel incitamenter til 
investering i nye infrastrukturer som 
forsvarlig og rimelig regulering samt en 
gradvis udfasning af sektorspecifik 
forhåndsregulering og overgang til 
konkurrencelovgivningen.  

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at henvise til målene for den nye EU-reguleringsramme i et nyt miljø med 
teknologiske ændringer og behovet for at skabe incitamenter til konkurrence på 
infrastrukturområdet, dvs. investeringer i den næste generation af net. Dette skulle føre til en 
gradvis udfasning af sektorspecifik forhåndsregulering.

Ændringsforslag 95
Werner Langen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det centrale spørgsmål i de 
kommende år er at skabe egnede 
incitamenter til investering i nye 
højhastighedsnet, der støtter innovation 
inden for indholdsrige internettjenester.
Sådanne net har et enormt potentiale, for 
så vidt angår fordele for forbrugerne i 
hele Den Europæiske Union. Det er 
derfor afgørende, at der ikke er nogen 
hindringer for bæredygtig investering i 
udviklingen af disse nye net, og at 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder samtidig øges. Dette kan 
betyde forskellige reguleringsstrategier, 
der er tilpasset et markeds behov.

Or. en

Begrundelse

EU har brug for bæredygtig og fremsynet investering i udviklingen af nye højhastighedsnet.
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De forskellige nationale tilsynsmyndigheder bør tage højde herfor.

Ændringsforslag 96
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det centrale spørgsmål i de 
kommende år er at skabe egnede 
incitamenter til investering i nye 
højhastighedsnet, der støtter innovation 
inden for indholdsrige internettjenester.
Sådanne net har et enormt potentiale, for 
så vidt angår fordele for forbrugerne i 
hele Den Europæiske Union. Det er 
derfor afgørende, at der ikke er nogen 
hindringer for bæredygtig investering i 
udviklingen af disse nye net, og at 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder samtidig øges. Dette kan 
betyde forskellige reguleringsstrategier, 
der er tilpasset et markeds behov.

Or. en

Begrundelse

EU har brug for bæredygtig investering i udviklingen af nye højhastighedsnet. De forskellige 
nationale tilsynsmyndigheder bør tage højde herfor.

Ændringsforslag 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Elektroniske kommunikationsnet er 
en sektor i hastig forandring, som er 
kendetegnet ved teknologisk innovation 
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på et højt niveau og meget dynamiske 
markeder. Det er nødvendigt regelmæssigt 
at undersøge reguleringens nøjagtighed i 
forbindelse med skiftende markeder og 
teknologier. For at sikre at EU-borgerne 
fortsat kan deltage fuldt ud i det globale 
informationssamfund, bør innovation og 
lancering af næste generation af
højhastighedsnet, som kan opfylde 
fremtidige kunders behov for mere 
båndbredde og flere tjenester, prioriteres 
højt i forbindelse med anvendelsen af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I sine reviderede forslag tager Kommissionen ikke aktivt stilling til spørgsmålet om nye faste 
og mobile højhastighedsbredbåndsnet, selv om spørgsmålet er af afgørende betydning for 
Europas konkurrenceevne, telekommunikationsindustri og forbrugere. Ifølge Kommissionen 
er den nuværende lovgivningsmæssige ramme tilstrækkelig til at klare dette problem uden 
yderligere lovgivningsforslag. Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at videreføre lovgivningen 
fra tidligere.

Ændringsforslag 98
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Næste generation af net har et 
enormt potentiale, for så vidt angår 
fordele for virksomheder og forbrugere 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 forbrugernes 
valgmuligheder øges.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Rammebestemmelserne bør leve op til 
de nye udfordringer vedrørende 
investeringer og innovation og tage højde 
for behovet for at fremme såvel 
investeringer som konkurrenceevne, 
således at forbrugernes valgmuligheder 
beskyttes og ikke undergraves.

Or. en

Ændringsforslag 100
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Rammebestemmelserne bør ligeledes 
dække de yderligere målsætninger om 
fremme af forbrugerbeskyttelsen inden 
for sektoren for elektroniske 
kommunikation, idet der skal sikres 
nøjagtig og omfattende information under 
anvendelse af alle former for ordninger 
og procedurer med henblik herpå, 
gennemskuelighed, for så vidt angår 
afgifter og gebyrer, og høj standard i 
forbindelse af leveringen af tjenester;
desuden bør der sikres fuld anerkendelse 
af forbrugerorganisationernes rolle i 
forbindelse med offentlige høringer, og 
det bør sikres, at de ansvarlige 
myndigheder eller organisationer får de 
nødvendige midler stillet til rådighed, så 
de kan forhindre eventuelle 
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manipulationer og gribe ind med den 
nødvendige effektivitet for at stoppe alle 
tilfælde af bedrageri i forbindelse med
elektroniske kommunikationstjenester.

Or. it

Begrundelse

Tanken er, at behovet for at beskytte forbrugerne bør prioriteres blandt målene for de 
harmoniserede rammebestemmelser.

Ændringsforslag 101
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Reformen af EU's 
rammebestemmelser vil bedst kunne 
forbedres gennem en bedre funktion og 
effektivitet i De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG), 
Frekvenspolitikgruppen (RSPG)  og Den 
Europæiske Konference af Post- og 
Teleadministrationer (CEPT). ERG's 
rådgivende rolle bør styrkes på områder, 
der omfatter markedsregulering og 
frekvenspolitik. Såvel RSPG's som 
CEPT's rådgivende rolle bør styrkes i 
forbindelse med frekvenspolitik.
Kommunikationsudvalget (COCOM) og 
Frekvensudvalget (RSC) ville fungere 
bedre, hvis der var større 
gennemskuelighed og en mere aktiv 
inddragelse af erhvervslivets aktører i 
forberedelsen af kommende opgaver.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til betragtning 3.
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En forbedring af effektiviteten i ERG og CEPT (samt RSC, COCOM og RSPG) vil være mere 
effektiv end oprettelse af en ny institution som myndigheden.

Alle yderligere henvisninger til myndigheden er udgået.

Ændringsforslag 102
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Næste generation af net har et 
enormt potentiale, for så vidt angår 
fordele for forbrugere i hele Den 
Europæiske Union og styrkelse af 
europæisk international konkurrenceevne 
over for andre økonomier i verden. Det er 
derfor afgørende, at bæredygtig 
investering i disse net ikke hindres af en 
forlængelse af reguleringsordninger, som 
har skullet skabe adgang til eksisterende 
arvede net, og at der skabes 
investeringsincitamenter, samtidig med at 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder øges.

Or. en

Begrundelse

Udfordringen for den nye generation af net er at fremme investeringer med henblik på at 
skabe en konkurrence baseret på faciliteter og dermed skabe nye produkter og tjenester med 
henblik på at øge fordelene for forbrugerne og styrke Europas internationale 
konkurrenceevne i åbne og dynamiske nye markeder.
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Ændringsforslag 103
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Investering i forskning og udvikling 
er af afgørende betydning for udviklingen 
af den næste generation af optiske 
fibernet og for en fleksibel og effektiv 
radioadgang, hvilket fremme øget 
konkurrence og innovative applikationer 
og tjenester til gavn for forbrugerne.
Udfordringen består i at levere den næste 
generation af omfattende og samlede net-
og tjenesteinfrastrukturer til elektronisk 
kommunikation, databehandling og 
medier.

Or. en

Begrundelse

Reguleringen skal fremme investering i forskning og udvikling med henblik på udvikling af 
den næste generation af ikke-trådløse og trådløse net.

Ændringsforslag 104
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) Den offentlige politik bør være med 
til at få det elektroniske 
kommunikationsmarked til at fungere 
mere effektivt, idet der sigtes mod både 
udbuds- og efterspørgselssiden for at 
sætte gang i et positivt kredsløb, hvor 
udvikling af bedre indhold og tjenester 
afhænger af udbredelse af infrastrukturer 
og omvendt. Offentlig indgriben bør være 
rimelig og bør hverken forvride 
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konkurrencen eller hindre privat 
investering, og den bør øge 
incitamenterne til investering og 
formindskelse af hindringer for adgang. I 
den forbindelse kan offentlige 
myndigheder støtte lanceringen af 
fremtidssikret højkapacitetsinfrastruktur.
I den forbindelse bør offentlig støtte 
tildeles gennem åbne, gennemskuelige og 
konkurrencedygtige procedurer, den bør 
ikke på forhånd være til fordel for en 
given teknologi, og den bør give lige 
adgang til infrastrukturer.  

Or. en

Begrundelse

Der er brug for retningslinjer i forbindelse med nationale og lokale offentlige myndigheders 
rolle på de elektroniske kommunikationsmarkeder, uanset om der er tale om ren støtte eller 
noget  mere omfattende.

Ændringsforslag 105
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at beskytte bæredygtig 
konkurrence og sikre, at slutbrugerne får 
maksimalt udbytte, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder anvende 
forpligtelserne til forhåndsregulering ud 
fra de gældende forhold og i tråd med de 
reelle og specifikke 
konkurrencebetingelser, der hersker i de 
enkelte geografiske områder. Hvis et 
marked er konkurrenceorienteret på et 
givet geografisk område, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder støtte udbredelse af 
konkurrerende infrastrukturer og på det 
lavest mulige niveau give tilladelse til 
adgang til den/de markedsdominerende 
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virksomheds/virksomheders net.  Hvis et 
marked ikke reelt er konkurrencedygtigt 
på et givet geografisk område, bør 
tredjeparter kunne få adgang til den/de 
markedsdominerende 
virksomheds/virksomheders net på en 
måde, der gør deres levering af 
konkurrerende tjenester teknisk og 
økonomisk bæredygtig.

Or. en

Begrundelse

At støtte en bæredygtig konkurrence garanterer forbrugeren positive virkninger i det lange 
løb. Både konkurrencen på infrastrukturområdet og tjenesteområdet bør fremmes afhængig af 
konkurrenceniveauet i de enkelte geografiske områder.

Ændringsforslag 106
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at nå målene på Lissabon-
dagsordenen og fremme investeringer i 
den næste generation af accesnet (NGA-
net) i Europa til fordel for de europæiske 
forbrugere og den europæiske industris 
internationale konkurrenceevne er en ny 
reguleringsordning for adgang til NGA-
net af afgørende betydning og nødvendig.
Formålet med denne nye ordning er at 
skabe incitamenter til investering i NGA-
net og støtte konkurrencen der, hvor der 
ikke findes konkurrence på 
infrastrukturområdet. Da det er vanskeligt 
at opnå markedsindflydelse på nye 
detailmarkeder, fokuserer ordningen for 
adgang til NGA-net, som er fastsat i 
artikel 12, stk. 3, og artikel 13, stk. 4, i 
accesdirektivet, på konkurrence på 
infrastrukturområdet og ikke kun på 
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konkurrence på detailmarkeder. Dette 
afspejler den dynamiske udvikling, for så 
vidt angår nye adgangsmuligheder inden 
for elektronisk kommunikation.
Ordningen for adgang til NGA-net som 
sådan skal således tilføre dynamiske 
elementer og fremme udviklinger i den 
næste generation af net og på elektroniske 
kommunikationsmarkeder i detailleddet  
Den sigter mod at give markedsdeltagerne 
de rigtige incitamenter til at være 
innovative og investere i nye accesnet og 
på nye detailmarkeder.

Or. en

Begrundelse

En ny accesordning for NGA-net skal væk fra de statiske strategier, som gav adgang til 
eksisterende arvede net, og i højere grad tilføre nye dynamiske elementer med henblik på at 
skabe incitamenter til innovation og investering ikke blot i den næste generation af accesnet, 
men også på detailmarkeder. Europas internationale konkurrenceevne over for andre 
økonomier i verden på nye detailmarkeder afhænger af evnen til at tiltrække investeringer i 
den næste generation af net.

Ændringsforslag 107
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kravet om, at de nationale 
tilsynsmyndigheder i så høj grad som 
muligt skal gøre reguleringen teknologisk 
neutral, forhindrer ikke en 
hensigtsmæssig differentiering mellem 
regulering af eksisterende kobberbaserede 
net og nye net som f.eks. fiberbaserede 
højhastighedsaccesnet. Asymmetrisk 
forhåndspris- og accesregulering vedrører 
ejerskabet af specifikke tekniske aktiver 
og bør ikke automatisk udvides til at 
omfatte nye eller kommende net, som ikke 
længere er baseret på arvede elementer 
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fra det tidligere monopol.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastslå, at markedsanalyser og eventuelle efterfølgende foranstaltninger 
i forbindelse med teknologineutralitet skal skelne mellem værdiforringede arvede aktiver fra 
det tidligere monopol og kommende aktiver i et liberaliseret og konkurrenceorienteret miljø.

Ændringsforslag 108
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at nå målene på Lissabon-
dagsordenen og fremme investeringer i 
den næste generation af accesnet (NGA-
net) til fordel for de europæiske 
forbrugere og den europæiske industris 
internationale konkurrenceevne er en ny 
reguleringsordning for adgang til NGA-
net nødvendig. Formålet med dette nye 
regelsæt er at skabe incitamenter til 
investering i NGA-net og støtte 
konkurrencen ved at give adgang til disse 
net der, hvor der ikke er mulighed for 
konkurrence på infrastrukturområdet. Da 
det er vanskeligt at opnå 
markedsindflydelse på nye 
detailmarkeder, fokuserer regelsættet for 
adgang til NGA-net, som er fastsat i 
artikel 12, stk. 3, og artikel 13, stk. 4 og 6, 
i adgangsdirektivet, på adgang til ny 
infrastruktur og ikke på stærk 
markedsposition på detailmarkeder. Dette 
afspejler markedets dynamiske udvikling 
og muligheder for markedsadgang på 
området elektroniske kommunikationsnet.
Regelsættet for adgang til NGA-net bør 
således også tilføre dynamiske elementer 
og fremme udviklingen på markedet ved 
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at give markedsdeltagerne de rigtige 
incitamenter til at være innovative og 
investere i nye accesnet og på nye 
detailmarkeder.

Or. de

Begrundelse

Der findes endnu ingen landsdækkende net i den nye adgangsnetsektor. Disse bør udvikles i 
fremtiden, og regelsættet bør derfor skabe incitamenter hertil. Derfor bør reguleringen give 
lov til risikodeling mellem investorer og dem, der søger adgang, samtidig med at retten til 
netadgang bevares.

Ændringsforslag 109
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) For at sikre, at EU-borgerne fortsat 
kan deltage fuldt ud i det globale 
informationssamfund, bør innovation og 
rettidig og konkurrencedygtig lancering 
af næste generation af 
højhastighedsaccesnet, som kan opfylde 
fremtidige kunders behov for mere 
båndbredde og flere tjenester, prioriteres 
højt i direktivet. Det er derfor nødvendigt 
at differentiere reguleringsstrategien 
mellem arvede net og nye net og undgå 
unødvendige reguleringsforpligtelser for 
virksomheder, der leverer nye tjenester 
og/eller net som f.eks. fiberbaserede 
højhastighedsaccesnet, som kræver store 
investeringer, og som det endnu i høj grad 
er uvist, om der er efterspørgsel efter, især 
i konkurrenceorienterede områder. En ny 
reguleringsstrategi for adgang til NGA-
net bør skabe incitamenter til investering i 
NGA-net og samtidig støtte konkurrencen 
ved at give adgang til sådanne net der, 
hvor konkurrence på 
infrastrukturområdet ikke er bæredygtig.
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Dette afspejler den nuværende dynamiske 
udvikling af nye adgangsmuligheder på 
området elektroniske kommunikationsnet 
og behovet for stabile 
reguleringsbetingelser for 
investeringsbeslutninger med henblik på 
at give markedsdeltagerne incitamenter til 
at være innovative og investere i nye 
accesnet og på nye detailmarkeder.  

Or. en

Begrundelse

At sikre rettidig investering i næste generation af højhastighedsaccesnet er den store 
politikudfordring i sektoren for elektronisk kommunikation.   Reguleringsordningen skal 
tilpasses, så der skabes incitamenter til disse investeringer såvel som reguleringssikkerhed.
Reguleringen skal fremme fuld konkurrence på infrastrukturområdet og indeholde en rimelig 
risikodeling mellem investorer og dem, der søger adgang, med henblik på at lette 
investeringerne, samtidig med at der sikres adgang der, hvor konkurrence på 
infrastrukturområdet ikke kan fungere.

Ændringsforslag 110
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Uden at det berører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og 
teleterminaludstyr samt gensidig 
anerkendelse af udstyrets 
overensstemmelse, er det nødvendigt at 
fastlægge anvendelsen af visse aspekter af 
terminaludstyr vedrørende adgang for 
handicappede slutbrugere for at sikre 
interoperabilitet mellem terminaludstyr og 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester.

Or. en
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Begrundelse

Hvis handicappede ikke sikres adgang til terminaludstyr, vil de heller  ikke kunne få adgang 
til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Der er derfor behov for en klar henvisning 
til arten af udstyr, nemlig udstyr vedrørende adgang for handicappede slutbrugere, for at 
sikre interoperabilitet mellem dem.

Ændringsforslag 111
Anni Podimata

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kommissionen anerkendte i sin 
meddelelse "Bredbånd til hele EU" af 20. 
marts 2006, at der er regionale uligheder 
med hensyn til adgangen til 
højhastighedsbredbåndstjenester. Trods 
den generelle stigning i antallet af 
bredbåndsforbindelser, har 
bredbåndsadgang kun vundet begrænset 
udbredelse i en række regioner på grund 
af de høje omkostninger som følge af lav 
befolkningstæthed og en isoleret 
beliggenhed. De forretningsmæssige 
incitamenter til at investere i bredbånd i 
disse områder viser sig ofte 
utilstrækkelige, og derfor er en 
kombineret politisk og markedsorienteret 
strategi nødvendig.

Or. en

Begrundelse

Der skal i regelsættet også tages høje for behovet for at udligne regionale forskelle i 
udviklingen. Den særlige betydning af udbredelsen af bredbåndstjenester bør understreges.
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Ændringsforslag 112
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der skal i regelsættet også tages høje for behovet for at udligne regionale forskelle i 
udviklingen. Den særlige betydning af udbredelsen af bredbåndstjenester bør understreges.
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Ændringsforslag 113
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) De nationale tilsynsmyndigheders og 
Kommissionens aktiviteter i forbindelse 
med elektronisk kommunikation bidrager 
til opfyldelsen af bredere politikker på 
områderne konkurrencedygtighed og 
innovation, kultur, beskæftigelse, miljø, 
social og regional samhørighed og by- og 
landsplanlægning.

Or. en

Begrundelse

Der skal i regelsættet også tage højde for behovet for at udligne regionale forskelle i 
udviklingen og for en samlet industripolitik med henblik på at øge innovationen og 
konkurrencedygtigheden gennem større investeringer i alle EU's regioner.

Ændringsforslag 114
Anni Podimata

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) De nationale tilsynsmyndigheders og 
Kommissionens aktiviteter i forbindelse 
med elektronisk kommunikation bidrager 
til opfyldelsen af bredere politikker på 
områderne offentlige politikmålsætninger, 
kultur, beskæftigelse, miljø, social og 
regional samhørighed og by- og 
landsplanlægning.

Or. en
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Begrundelse

Der skal i regelsættet også tage højde for behovet for at udligne regionale forskelle i 
udviklingen med henblik på at øge innovationen og investeringerne i alle EU's regioner.

Ændringsforslag 115
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen bør gennem en 
effektiv høring for at sikre 
gennemskuelighed og proportionalitet 
tage hensyn til synspunkterne hos de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
erhvervslivets aktører, når den træffer 
afgørelser inden for rammerne af dette 
direktiv. Kommissionen bør udsende 
detaljerede høringsdokumenter, hvori den 
gør rede for de forskellige 
foranstaltninger, den påtænker at 
gennemføre, og de berørte aktører bør 
have en rimelig frist til at svare. Efter at 
have taget stilling til svarene bør 
Kommissionen begrunde sin endelige 
afgørelse i en erklæring efter den 
relevante høring, herunder en beskrivelse 
af hvorledes der er taget hensyn til 
synspunkterne hos dem, der har svaret.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der tages hensyn til synspunkterne hos de nationale tilsynsmyndigheder og 
erhvervslivets aktører i afgørelserne på fællesskabsplan, og at disse afgørelser er 
gennemskuelige og står i et rimeligt forhold til det resultat, der skal nås. Med henblik herpå 
er der behov for fuld og effektiv høring af nationale tilsynsmyndigheder og erhvervslivets 
aktører.

Henvisningen til Kommissionen kan erstattes med en henvisning til ERG, se begrundelsen til 
ændringsforslagene til betragtning 3.
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Ændringsforslag 116
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Formålet er gradvist at ophæve 
sektorspecifik forhåndsregulering, i takt 
med at konkurrencen på markederne 
forstærkes, og i sidste ende at elektronisk 
kommunikation alene reguleres af 
konkurrencelovgivningen. Det kan meget 
vel være, at konkurrencen udvikler sig 
med forskellig hastighed på de forskellige 
markeder og i forskellige områder inden 
for medlemsstaterne. Med henblik på at 
sikre, at reguleringen står i forhold til og 
er tilpasset de forskellige 
konkurrencevilkår, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder have mulighed for a) 
at definere markeder på et regionalt 
grundlag og/eller b) at ophæve retlige 
forpligtelser på de markeder og/eller i de 
geografiske områder, hvor der er en 
effektiv konkurrence på infrastrukturen, 
selv om disse ikke er defineret som 
særskilte markeder. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør også kunne 
kræve, at netkomponenter og tilhørende 
faciliteter deles med henblik på at fremme 
oprettelsen af net, herunder udbredelsen 
af fiberbaserede accesnet.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Den sektorspecifikke 
forhåndsmarkedsregulering er blevet 
indført for at danne grundlag for 
overgangen fra tidligere monopoler til 
konkurrenceorienterede markeder for 
elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester. I en periode, hvor eksisterende 
aktører kontrollerede adgangen til 
monopolnet var forhåndsregulering 
berettiget, med mindre problemerne 
kunne løses gennem 
konkurrencelovgivningen alene. Med 
investeringer i nye net - kabelnet og den 
næste generation af net - er behovet for 
forhåndsregulering i mindre grad 
berettiget. I de tilfælde hvor 
adgangssøgende kan vælge mellem to 
eller flere accesnet, er forhåndsregulering 
ikke længere berettiget.  Denne udfasning 
bør ikke længere fokusere på effektiv 
konkurrence på detailmarkeder for 
elektroniske kommunikationstjenester, 
men på om der findes konkurrence på 
infrastrukturområdet (infrastrukturtest).
Hvis der i henhold til denne test findes 
konkurrence på infrastrukturområdet, bør 
sektorspecifik forhåndsregulering ikke 
fortsættes, og kun Fællesskabets og den 
nationale konkurrencelovgivning bør 
anvendes uden hensyntagen til 
trekriterietesten, som fokuserer på 
konkurrence på detailmarkeder og valget 
mellem forhåndsregulering og 
konkurrencelovgivning.   
Infrastrukturtesten bør ikke kun anvendes 
på nationale markeder, men også på 
regionale markeder i geografiske 
områder, hvor der er mulighed for 
konkurrence på infrastrukturområdet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør definere 
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sådanne geografiske markeder under 
hensyntagen til, om netkonkurrence er 
økonomisk mulig.

Or. en

Begrundelse

At den sektorspecifikke forhåndsregulering skulle være midlertidig, har man været enige om 
fra begyndelsen, men den faktiske udfasning har været ekstremt langsom og forsigtig.  I lyset 
af nye udfordringer i forbindelse med potentialet i den næste generation af accesnet skal 
udfasningen ændres. Hvor der findes konkurrence mellem mindst to alternative accesnet -
enten på nationalt eller regionalt niveau - er der ikke længere behov for sektorspecifik 
forhåndsregulering.

Ændringsforslag 118
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Da den nuværende ordning for 
adgang til eksisterende arvede net har 
fokuseret på overgangen fra 
monopoldetailmarkeder til markeder med 
reel konkurrence og i mindre grad på at 
fremme infrastrukturbaseret 
konkurrence, er der behov for en ny 
adgangsordning for den næste generation 
af accesnet (NGA-net). Sådanne net vil 
kun blive til noget, hvis investorerne er 
villige til at foretage risikoinvesteringer.  
Risikoen i forbindelse med sådanne 
investeringer bunder i, at man ikke 
kender forbrugernes præferencer, og ikke 
ved, om de er villige til at betale højere 
priser for nye innovative produkter.  
Desuden har adgangsordningen for NGA-
net også indflydelse på denne risiko. Der 
bør derfor indføres en ny adgangsordning 
for NGA-net, som skaber incitamenter til 
at investere i nye net. Den nye 
lovgivningsmæssige ramme for sådanne 
net skal være forudsigelig og bæredygtig.
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Den skal fremme konkurrence på 
infrastrukturområdet, gøre det muligt at 
drage konkurrencemæssige fordele af 
infrastrukturinvesteringer og give dem, 
der søger adgang, adgangsmuligheder og 
dermed øge valgmulighederne og forbedre 
tjenesterne for forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Ordningen for adgang til eksisterende arvede net ville - hvis den uden ændringer blev 
overført til adgangen til NGA-net - dæmpe incitamenterne til at investere i sådanne net. En ny 
ordning for adgang til NGA-net bør derfor give adgangsmuligheder på en sådan måde, at 
investeringsincitamenterne ikke påvirkes.  Adgangssøgende bør skulle vælge mellem 
muligheder for risikodeling og muligheder med specifikke risikopræmier.

Ændringsforslag 119
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den fællesskabsordning, der gør det 
muligt for Kommissionen at kræve, at en 
national tilsynsmyndighed trækker 
planlagte foranstaltninger vedrørende 
markedsafgrænsning og udpegning af 
operatører med en stærk markedsposition 
tilbage, har bidraget væsentligt til en 
ensartet fremgangsmåde for udpegning af 
forhold, hvor der kan anvendes 
forhåndsregulering, og af de operatører, der 
skal være omfattet af en sådan regulering.
Der er imidlertid ikke nogen tilsvarende 
ordning for de afhjælpende 
foranstaltninger. Kommissionens 
overvågning af markedet og særlig 
erfaringerne med proceduren i 
rammedirektivets artikel 7 har vist, at 
manglende ensartethed i de nationale 
tilsynsmyndigheders anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger under 

(11) Den fællesskabsordning, der gør det 
muligt for Kommissionen at kræve, at en 
national tilsynsmyndighed trækker 
planlagte foranstaltninger vedrørende 
markedsafgrænsning og udpegning af 
operatører med en stærk markedsposition 
tilbage, har bidraget væsentligt til en 
ensartet fremgangsmåde for udpegning af 
forhold, hvor der kan anvendes 
forhåndsregulering, og af de operatører, der 
skal være omfattet af en sådan regulering.
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lignende markedsforhold underminerer 
det indre marked for elektronisk 
kommunikation, skaber ulige 
konkurrencevilkår for operatører i 
forskellige medlemsstater og forhindrer, 
at forbrugerne kan nyde godt af 
konkurrence og udbud af tjenesteydelser 
på tværs af grænserne. Kommissionen 
kan derfor gives beføjelse til at forhandle 
med en tilsynsmyndighed om at trække et 
udkast til afhjælpende foranstaltninger 
tilbage. For at sikre, at regelsættet 
anvendes ensartet i hele Fællesskabet, bør 
Kommissionen rådføre sig med 
markedsmyndigheden, før den 
gennemfører forhandlinger.

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af Kommissionens beføjelser, for så vidt angår afhjælpende foranstaltninger, går 
for vidt.

Ændringsforslag 120
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Der vil stadig være forskel på de 
nationale kommunikationsmarkeder i 
Den Europæiske Union. De nationale 
tilsynsmyndigheders og BERT's 
kompetencer og viden er af afgørende 
betydning for opbygningen af et 
konkurrenceorienteret økosystem på 
kommunikationsmarkederne og i 
forbindelse med 
kommunikationstjenester, samtidig med at 
man skal forstå nationale og regionale 
forskelle og respektere 
nærhedsprincippet.
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Or. en

Ændringsforslag 121
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Revurderingen bør afspejle en 
økonomisk markedsanalyse baseret på de 
metoder, der er fastlagt i 
konkurrencelovgivningen. Målet er at 
begrænse den sektorspecifikke 
forhåndsregulering, efterhånden som 
konkurrencen spredes til hele markedet.
Imidlertid vil der måske fortsat være brug 
for forhåndsregulering, fordi der opstår 
nye adgangshindringer som følge af den 
teknologiske udvikling. Det kan meget vel 
være, at konkurrencen udvikler sig med 
forskellige hastigheder i de forskellige 
markedssegmenter og i forskellige 
områder inden for medlemsstaterne. Med 
henblik på at sikre, at reguleringen står i 
forhold til og er tilpasset de forskellige 
konkurrencevilkår, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder ophæve retlige 
forpligtelser på de markeder og/eller i de 
geografiske områder, hvor der er eller 
forventes en effektiv konkurrence på 
infrastrukturen, selv om disse ikke er 
defineret som særskilte markeder. For at 
sikre, at markedsaktører, der befinder sig 
i samme situation, behandles fair og ens i 
alle medlemsstater, bør Kommissionen i 
samarbejde med BERT sikre, at 
bestemmelserne i dette direktiv anvendes 
ensartet og konsistent. De nationale 
tilsynsmyndigheder og de nationale 
myndigheder, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af 
konkurrencelovgivningen, bør, hvor det er 
relevant, samordne deres indsats med 
henblik på at sikre, at der anvendes det 
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mest hensigtsmæssige middel.
Fællesskabet og dets medlemsstater har 
påtaget sig en række forpligtelser med 
hensyn til samtrafik mellem telenet i 
forbindelse med WTO-aftalen om 
basistelekommunikation, og disse 
forpligtelser skal også overholdes.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning omhandler de specifikke problemer i forbindelse med forskellige 
hastigheder i markedsudviklingen på nationalt og regionalt plan. For at sikre en ensartet og 
konsistent strategi i de forskellige medlemsstater indføres der en mekanisme, der sikrer 
samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder, de nationale konkurrencemyndigheder, 
Kommissionen og BERT. Desuden skal der tages hensyn til forpligtelserne over for 
Verdenshandelsorganisationen.

Ændringsforslag 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaternes bør tilskynde de 
berørte parter til at indgå 
samarbejdsordninger for at få 
onlinetjenester til at fungere gnidningsfrit 
og skabe et højt tillidsniveau hos 
forbrugerne.  Især bør leverandører af 
elektroniske kommunikationsnet og/eller 
tjenester og andre aktører opmuntres til at 
samarbejde med henblik på at fremme 
lovligt indhold og beskytte onlineindhold.
Samarbejde af denne art, der går ud over 
regelsættet uden at undergrave det, kunne 
i praksis ske i form af f.eks. 
adfærdskodekser udarbejdet af de berørte 
parter efter indbyrdes forhandling og 
godkendelse. Sådanne kodekser findes i 
princippet allerede i mange 
fællesskabsinstrumenter, bl.a. i direktivet 
om elektronisk handel (direktiv 
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2000/31/EF, artikel 16), direktivet om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (direktiv 2004/48/EF, 
artikel 17) og direktivet om beskyttelse af 
personoplysninger (direktiv 95/46/EF, 
artikel 27). Et sådant samarbejde mellem 
aktører er af afgørende betydning for 
udviklingen af onlineindhold, navnlig 
europæisk kulturindhold, og for 
udnyttelsen af informationssamfundets 
muligheder.

Or. fr

Begrundelse

I denne betragtning understreges behovet for at fremme et konstruktivt samarbejde mellem 
aktørerne med henblik på at fremme onlineindhold og udnytte informationssamfundets 
potentiale.

Ændringsforslag 123
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Hvis slutbrugere uanset type og 
størrelse udvikler eller køber 
softwareapplikationer, 
softwareapplikationer, der er integreret i 
hardwareudstyr, eller traditionelt 
hardware og bruger disse til at overføre 
tale uden nogen form for indgriben fra en 
ekstern leverandør af taletjenester for at 
etablere talekommunikation inden for en 
virksomhed/offentlig administration, 
inden for en lukket brugergruppe eller 
offentligt med alle andre, som softwaren 
eller hardwaren giver mulighed for 
kommunikation med, etablerer 
slutbrugerne selv deres 
talekommunikationer, og der er ikke tale 
om en elektronisk 
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kommunikationstjeneste.  Dette er 
tilfældet, selv om en virksomhed/offentlig 
administration selv leverer en eller flere 
porte til traditionelle talenet, eller 
slutbrugere, herunder enkeltpersoner, 
bruger internettet til at komme i kontakt 
med hinanden.

Or. en

Begrundelse

Specificerer, at artikel 2, litra c, i rammedirektiv 2002/21/EF udelukker selvforsyning af 
tjenester, og at f.eks. en virksomheds selvforsyning af VoIP til eget brug uden brug af en 
tjenesteleverandør, ikke er en elektronisk kommunikationstjeneste.

Ændringsforslag 124
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Radiofrekvenser er medlemsstaternes 
ejendom. Det henhører under 
medlemsstaternes kompetence at sikre 
forvaltningen af radiofrekvenser. De bør 
betragtes som en knap offentlig ressource, 
der både har stor offentlig og stor 
økonomisk værdi. Det er i offentlighedens 
interesse, at frekvensressourcerne forvaltes 
så effektivt og virkningsfuldt som muligt 
set ud fra et socialt, kulturelt, økonomisk
og miljømæssigt perspektiv, og at 
hindringer for en effektiv udnyttelse 
gradvist fjernes.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen tvivl om, at radiofrekvenser er en knap ressource. De bør tilhøre 
medlemsstaterne.  Både deres økonomiske og sociale værdi bør betragtes i henhold hertil og 
på afbalanceret vis, så de forvaltes effektivt.
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Ændringsforslag 125
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er ingen tvivl om, at radiofrekvenser er en knap offentlig ressource. Medlemsstaternes 
oprindelige ansvar for radiofrekvenserne bør klarlægges.

Ændringsforslag 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er ingen tvivl om, at radiofrekvenser er en knap offentlig ressource. Medlemsstaternes 
oprindelige ansvar for radiofrekvenserne bør klarlægges.

Ændringsforslag 127
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at der i forbindelse med frekvensforvaltning stadig tages hensyn til kulturelle 
og mediepluralistiske aspekter.
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Ændringsforslag 128
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med artikel 2, litra s, i direktiv 2002/21/EF.  Problemer i forbindelse med 
skadelig interferens er en af hovedårsagerne til, at der er behov for nationale, regionale og 
internationale frekvensplaner Da frekvenser ikke er begrænset til geografiske områder og 
krydser grænserne i EU, skal internationale og regionale bindende aftaler med henblik på at 
undgå og afbøde interferens respekteres.

Ændringsforslag 129
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Selv om frekvensforvaltningen 
forbliver medlemsstaternes kompetence, 
kan koordinering 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
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Begrundelse

En koordineret frekvensstrategi på EU-plan kan under hensyntagen til nærhedsprincippet 
åbne mulighed for betydelige stordriftsfordele og værdiforbedringer.

Ændringsforslag 130
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Selv om frekvensforvaltningen 
forbliver medlemsstaternes kompetence, 
kan koordinering og eventuelt 
harmonisering på fællesskabsplan være 
med til at 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

Harmonisering på EU-plan kan være nyttig, men det er ikke den eneste måde til at sikre fuldt 
udbytte af fordelene ved det indre marked, og at EU's interesser reelt kan varetages på 
verdensplan.

Ændringsforslag 131
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Harmonisering på EU-plan kan være nyttig. Andre metoder som f.eks. teknologisk innovation 
kan imidlertid også være med til at skabe fordele for det indre marked.

Ændringsforslag 132
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det foreslås at holde et 
frekvenstopmøde i 2010 arrangeret af 
medlemsstaterne og med deltagelse af 
Europa-Parlamentet, Europa-
Kommissionen og alle aktører. Dette 
topmøde bør resultere i:
a) større konsistens i den europæiske 
frekvenspolitik generelt
b) frigørelse af frekvenser til nye 
kommunikationstjenester, når overgangen 
til digital radio og tv finder sted
c) løsning på problemer i specifikke 
sektorer eller i forbindelse med specifikke 
frekvensbåndbredder i 
overgangsperioden.

Or. en

Begrundelse

Da det ser ud til, at det er vanskeligt at finde frem til en fælles forståelse mellem alle berørte 
parter, kunne et topmøde i 2010 måske være det rette tidspunkt med hensyn til at opnå 
enighed.
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Ændringsforslag 133
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Nødvendig for at sikre juridisk overensstemmelse med definitionen af tjenesteneutralitet i 
artikel 9, stk. 4, i rammedirektivet og for at sikre en internationalt koordineret 
frekvensforvaltning.

Ændringsforslag 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 

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

frekvensbrugerne vælge de bedste 
teknologier og tjenester til udnyttelse af 
frekvensbånd, der er tilgængelige for 
elektroniske kommunikationsnet, jf. de 
nationale frekvensplaner og Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
ITU's radioreglement (i det følgende 
omtales dette som 'principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet').
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør finde 
anvendelse, når almennyttige 
målsætninger står på spil.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse med definitionen af tjenesteneutralitet.

Ændringsforslag 135
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Undtagelser fra princippet om 
teknologineutralitet bør begrænses og bør 
være begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling.

Or. en
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Begrundelse

Teknologineutralitet kan føre til anvendelse af jordbaseret, især mobil, teknologi i bånd, der 
bruges til satellittjenester. Dette kan gribe unødigt ind i og have negative indvirkninger på 
satellittjenester og dermed udgøre en trussel for eksisterende tjenester og undergrave 
udsigterne til fremtidig udbredelse og investeringer i den europæiske satellitindustri.

For at sikre, at jordbaserede brugere ikke får forrang for eller unødigt forstyrrer 
satellitbrugere, er der fortsat  behov for effektiv teknisk regulering, teknologiorienterede 
tilladelser og objektive ikke-diskriminerende undtagelser.  

Ændringsforslag 136
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sikre overensstemmelse med direktivets tekst, hvor der med hensyn til teknologineutralitet 
henvises til "begrænsninger" og ikke "undtagelser". Begrænsningerne bør ikke indskrænkes 
til undtagelser fra princippet om tjenesteneutralitet, men skal respektere almennyttige 
målsætninger.
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Ændringsforslag 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sikre overensstemmelse med direktivets tekst, hvor der med hensyn til teknologineutralitet 
henvises til "begrænsninger" og ikke "undtagelser". Begrænsningerne bør ikke indskrænkes 
til undtagelser fra princippet om tjenesteneutralitet, men skal respektere almennyttige 
målsætninger.

Ændringsforslag 138
Rebecca Harms

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 

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

rettigheder. På den anden side kan 
frekvensbrugen også eksplicit knyttes til 
udførelsen af en bestemt tjeneste eller 
anvendelsen af en særlig teknologi for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne. Disse 
mål omfatter fremme af kultur- og 
mediepolitiske mål såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme således som fastlagt i 
national lovgivning i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen. Medmindre 
det er nødvendigt for at beskytte 
menneskeliv, bør undtagelser ikke give en 
bestemt tjeneste eksklusiv brugsret, men i 
stedet give den pågældende tjeneste 
forrang, så andre tjenester eller teknologier 
så vidt muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 5 i rammedirektivet bør adskillelsen mellem regulering 
af transmission og regulering af indhold ikke være til hinder for, at der tages hensyn til de 
eksisterende forbindelser mellem dem, navnlig for at sikre mediepluralisme, kulturel 
mangfoldighed og forbrugerbeskyttelse. Det bør derfor fortsat være muligt for 
medlemsstaterne at koble indrømmelse af individuelle brugsrettigheder sammen med 
forpligtelser i tilknytning til levering af særlige indholdstjenester.
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Ændringsforslag 139
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 5 i rammedirektivet bør adskillelsen mellem regulering 
af transmission og regulering af indhold ikke være til hinder for, at der tages hensyn til de 
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eksisterende forbindelser mellem dem, navnlig for at sikre mediepluralisme, kulturel 
mangfoldighed og forbrugerbeskyttelse. Det bør derfor fortsat være muligt for 
medlemsstaterne at koble indrømmelse af individuelle brugsrettigheder sammen med 
forpligtelser i tilknytning til levering af særlige indholdstjenester.

Ændringsforslag 140
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 5 i rammedirektivet bør adskillelsen mellem regulering 
af transmission og regulering af indhold ikke være til hinder for, at der tages hensyn til de 
eksisterende forbindelser mellem dem, navnlig for at sikre mediepluralisme, kulturel 
mangfoldighed og forbrugerbeskyttelse. Det bør derfor fortsat være muligt for 
medlemsstaterne at koble indrømmelse af individuelle brugsrettigheder sammen med 
forpligtelser i tilknytning til levering af særlige indholdstjenester.

Ændringsforslag 141
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 og bestemmelserne i de 
nationale frekvensplaner og Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
ITU's reglement. Det bør være muligt at 
fravige princippet om tjenesteneutralitet, 
hvor der skal tilbydes en bestemt tjeneste 
for at tage hensyn til nationale politiske 
betragtninger eller opfylde klart 
afgrænsede almennyttige målsætninger, 
f.eks. sikkerhed for menneskeliv, fremme 
af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af
radiofrekvenser og effektiv 
frekvensforvaltning. Disse mål bør omfatte 
fremme af nationale audiovisuelle 
politikker og mediepolitikker, kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme således som fastlagt i 
national lovgivning i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen. Medmindre 
det er nødvendigt for at beskytte 
menneskeliv eller sikre, at ovenstående 
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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.

mål nås, bør undtagelser ikke give en 
bestemt tjeneste eksklusiv brugsret, men i 
stedet give den pågældende tjeneste 
forrang, så andre tjenester eller teknologier 
så vidt muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen til 
brug af radiofrekvenser.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om, hvorvidt frekvenser kan tildeles på en tjenesteneutral måde, bør afhænge af 
en rimelig balance mellem samfundsinteresserne og den kommercielle værdi. I praksis går 
Kommissionen ind for denne strategi, f.eks. i sin meddelelse om den digitale dividende, hvor 
den foreslår, at der tildeles særlige tjenester til særlige frekvens(sub)bånd.

Ændringsforslag 142
Werner Langen

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 

(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, bedre adgang 
til informationssamfundet for alle borgere 
eller effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, hvis en sådan 
fravigelse er nødvendig og står i et rimeligt 
forhold til målene. Målet om at fremme 
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som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen til 
brug af radiofrekvenser.

bedre adgang til informationssamfundet 
omfatter levering af mobile 
bredbåndstjenester i landområder og en 
stadig forøgelse af disse tjenesters kvalitet 
og båndbredde.  Disse mål bør omfatte 
fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen til 
brug af radiofrekvenser.

Or. de

Begrundelse

Hurtig internetadgang er af grundlæggende betydning for at øge økonomisk vækst, innovation 
og social velfærd. En effektiv bredbåndsinfrastruktur i landområder, en konstant forbedring 
af kvaliteten af tjenesten, tilstrækkelig båndbredde og konkurrence på infrastrukturområdet er 
væsentlige forudsætninger for sikring af bedre adgang til informationssamfundet for alle 
borgere

Ændringsforslag 143
Ján Hudacký

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 

(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 
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skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen til 
brug af radiofrekvenser.

skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, bedre adgang 
til informationssamfundet for alle borgere 
eller effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, hvis en sådan 
fravigelse er nødvendig og står i et rimeligt 
forhold til målene. Målet om at fremme 
bedre adgang til informationssamfundet 
omfatter levering af mobile 
bredbåndstjenester i landområder og en 
stadig forøgelse af disse tjenesters kvalitet 
og båndbredde. Disse mål bør omfatte 
fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen til 
brug af radiofrekvenser.

Or. en

Begrundelse

Hurtig internetadgang er af grundlæggende betydning for at øge økonomisk vækst, innovation 
og social velfærd. En effektiv bredbåndsinfrastruktur i landområder, en forbedring af 
kvaliteten af tjenesten samt konkurrence på infrastrukturområdet er væsentlige 
forudsætninger for sikring af adgang til informationssamfundet for alle borgere. Derfor bør 
det være muligt at afvige fra princippet om frekvensneutralitet for at nå de almennyttige mål 
og tildele frekvensbånd under 1 GHz til levering af mobile tjenester.
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Ændringsforslag 144
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Hurtig internetadgang er af grundlæggende betydning for at øge økonomisk vækst, innovation 
og social velfærd. . En effektiv bredbåndsinfrastruktur i landområder, en konstant forbedring 
af kvaliteten af tjenesten, tilstrækkelig båndbredde og konkurrence på infrastrukturområdet er 
væsentlige forudsætninger for sikring af bedre adgang til informationssamfundet for alle 
borgere.

Ændringsforslag 145
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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, adgang til 
mobile bredbåndstjenester i landområder
eller effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, hvis en sådan 
fravigelse er nødvendig og står i et rimeligt 
forhold til målene. Disse mål bør omfatte 
fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
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effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen til 
brug af radiofrekvenser.

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.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre levering af mobile bredbåndsforbindelser i landområder.

Ændringsforslag 146
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver tildeling af radiofrekvenser med 
henblik på at sikre fremme af kultur- og 
mediepolitiske mål som f.eks. kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning, internationalt 
vedtagne radiofrekvensplaner og 
fællesskabslovgivningens generelle 
principper.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag specificerer teksten, for så vidt angår medlemsstaternes kompetence.
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Ændringsforslag 147
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning. Medlemsstaterne kan 
i den forbindelse tage hensyn til den 
kulturelle relevans i forbindelse med 
bestemte tjenester og systemer til 
multimediebaserede audio-, video- og 
liveproduktioner samt de muligheder, som 
den digitale dividende giver nye 
teknologier og nye operatører.

Or. en

Ændringsforslag 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning. Medlemsstaterne kan 
i den forbindelse tage hensyn til den 
kulturelle relevans i forbindelse med 
transmission og professionelle 
mikrofonsystemer til multimediebaserede 
audio-, video- og liveproduktioner.

Or. en
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Begrundelse

Transmissioner og medieproduktioner i forbindelse med kulturelle begivenheder, herunder 
begivenheder af international karakter som De Olympiske Lege, afhænger af pålidelige 
transmissionsfrekvenser. 

Ændringsforslag 149
Werner Langen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning. Disse mål skal være i 
tråd med de øvrige almennyttige mål som 
fastsat i betragtning 22.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger behovet for at skabe balance mellem målsætningerne om 
medlemsstaternes fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed og de øvrige mål, der er 
nævnt i betragtning 22. Dette er nødvendigt om ikke andet så af hensyn til proportionaliteten, 
som er et af de vigtigste principper i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 150
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 

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

mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning. Disse mål bør bringes 
i tråd med de øvrige almennyttige mål i 
betragtning 22.

Or. en

Begrundelse

Fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed og mediepluralisme falder ind under 
medlemsstaternes ansvarsområde. De har derfor uden tvivl ret til at fravige princippet om 
tjenesteneutralitet. Dette mål er imidlertid ikke af større betydning end de øvrige almennyttige 
mål, der er nævnt i betragtning 22. Ændringsforslaget specificerer behovet for en forsigtig og 
rimelig balance mellem disse ligestillede almennyttige mål. Intet andet ville være foreneligt 
med et grundlæggende princip i EU-lovgivningen, nemlig proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 151
Ján Hudacký

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning. Disse mål bør bringes 
i tråd med de øvrige almennyttige mål, der 
er nævnt i betragtning 22.

Or. en

Ændringsforslag 152
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed,
nationale audiovisuelle politikker og 
mediepolitikker og mediepluralisme i 
overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne hør have beføjelse til at fastlægge omfanget og arten af undtagelser til 
nationale audiovisuelle politikker og mediepolitikker.

Ændringsforslag 153
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Juridisk overensstemmelse med ændringsforslagene vedrørende artikel 6, stk. 1.
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Ændringsforslag 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Juridisk overensstemmelse med hensyn til teknologi- og tjenesteneutralitetsprincipperne.

Ændringsforslag 155
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I betragtning af de følger, 
undtagelser har for udviklingen af det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation, bør Kommissionen have 
mulighed for at opstille harmoniserede 
regler for, hvordan og i hvilket omfang 
principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet kan fraviges ud over de 
tilfælde, hvor målet er at fremme kulturel 
og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme; i den forbindelse bør 
Kommissionen tage hensyn de 
harmoniserede tekniske vilkår for adgang 
til og effektiv udnyttelse af 

udgår
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radiofrekvenserne i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen).

Or. en

Begrundelse

Skal sikre juridisk sammenhæng med vort forslag til den ændrede artikel 9, litra c.

Ændringsforslag 156
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Af hensyn til det indre marked kan det 
også være nødvendigt på fællesskabsplan 
at harmonisere udpegningen af 
omsættelige frekvensbånd, betingelserne 
for omsættelighed og overgang til 
omsættelige rettigheder inden for 
bestemte frekvensbånd, et minimumssæt 
af omsættelige rettigheder, krav for at 
sikre, at de oplysninger, der er nødvendige 
i forbindelse med handel med frekvenser 
foreligger på centralt plan, og at 
oplysningerne er tilgængelige og 
pålidelige, samt krav for at værne om 
konkurrencen og forhindre hamstring af 
frekvenser. Kommissionen bør derfor
tillægges beføjelser til at vedtage 
foranstaltninger til gennemførelse af en 
sådan harmonisering. Disse 
gennemførelsesforanstaltninger bør tage 
behørigt hensyn til, om de individuelle 
rettigheder er tildelt på et 
forretningsmæssigt grundlag eller ej.

(27) Af hensyn til det indre marked kan det 
også være nødvendigt at udpege 
omsættelige frekvensbånd og fastsætte 
krav for at sikre central tilgængelighed og 
for at værne om konkurrencen og forhindre 
hamstring af frekvenser. Kommissionen 
bør derfor i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen 
(676/2002/EF) tillægges beføjelse til at 
vedtage foranstaltninger til gennemførelse 
af en sådan harmonisering. Disse 
gennemførelsesforanstaltninger bør tage 
behørigt hensyn til, om de individuelle 
rettigheder er tildelt på et 
forretningsmæssigt grundlag eller ej.

Or. en
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Begrundelse

Nødvendige foranstaltninger for frekvenskoordinering på EU-plan.

Ændringsforslag 157
Gabriele Albertini

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 uden skadelig indvirkning 
på eksisterende tjenester. For at gøre det 
muligt for medlemsstaternes borgere, 
herunder rejsende og handicappede, at få 
forbindelse til væsentlige tjenester som 
f.eks. nummeroplysningstjenester på 
tværs af grænserne bør Kommissionens 
beføjelser til at vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger desuden, 
om nødvendigt, omfatte foranstaltninger 
til at fremme let adgang på tværs af 
grænserne.

Or. en

Begrundelse

Harmoniseret europæisk nummerering ville være til stor fordel for nye paneuropæiske 
tjenester, men ville have en skadelig virkning der, hvor liberaliseringen, sådan som det er 
tilfældet for nummeroplysningstjenester, har fundet sted uden en sådan harmonisering.

Nummeroplysningstjenester betragtes som et vigtigt adgangsredskab i henhold til betragtning 
11 i forsyningspligtdirektivet. De europæiske borgeres muligheder for at kunne rejse til andre 
medlemsstater og få adgang til sin sædvanlige leverandør af nummeroplysningstjenester for 
at få oplysninger på deres nationale sprog er væsentlige af hensyn til udviklingen af det indre 
marked.
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Ændringsforslag 158
Stefano Zappalà

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 uden skadelig indvirkning 
på eksisterende tjenester. For at gøre det 
muligt for medlemsstaternes borgere, 
herunder rejsende og handicappede, at få 
forbindelse til væsentlige tjenester som 
f.eks. nummeroplysningstjenester på 
tværs af grænserne bør Kommissionens 
beføjelser til at vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger desuden, 
om nødvendigt, omfatte foranstaltninger 
til at fremme let adgang på tværs af 
grænserne.

Or. en

Begrundelse

Harmoniseret europæisk nummerering ville være til stor fordel for nye paneuropæiske 
tjenester, men ville have en skadelig virkning der, hvor liberaliseringen, sådan som det er 
tilfældet for nummeroplysningstjenester, har fundet sted uden en sådan harmonisering.

Nummeroplysningstjenester betragtes som et vigtigt adgangsredskab i henhold til betragtning 
11 i forsyningspligtdirektivet. De europæiske borgeres muligheder for at kunne rejse til andre 
medlemsstater og få adgang til sin sædvanlige leverandør af nummeroplysningstjenester for 
at få oplysninger på deres nationale sprog er væsentlige af hensyn til udviklingen af det indre 
marked.
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Ændringsforslag 159
Patrizia Toia

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 væsentlige tjenester som f.eks. 
nummeroplysningstjenester på tværs af 
grænserne bør Kommissionens beføjelser 
til at vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger desuden, 
om nødvendigt, omfatte foranstaltninger 
til at fremme let adgang på tværs af 
grænserne.

Or. en

Begrundelse

Harmoniseret europæiske nummerering ville være til stor fordel for nye paneuropæiske 
tjenester, men ville have en skadelig virkning der, hvor liberaliseringen, sådan som det er 
tilfældet for nummeroplysningstjenester, har fundet sted uden en sådan harmonisering, og der 
allerede er foretaget store investeringer i nationale nummerplaner og dermed i forskellige 
numre i de forskellige medlemsstater.  De europæiske borgeres muligheder for at kunne rejse 
til andre medlemsstater og få adgang til sin sædvanlige leverandør af 
nummeroplysningstjenester for at få oplysninger på deres nationale sprog er væsentlige af 
hensyn til udviklingen af det indre marked.
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Ændringsforslag 160
Nikolaos Vakalis

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. 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 lancering 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 de fysiske kabelkanaler. En reel delt 
brug af kabelkanaler - dvs. en brug, der ikke blot omfatter de eksisterende 
telekommunikationsoperatørers kabelkanaler, men også al offentlig infrastruktur (f.eks. el-, 
gas- og kloakeringskabler) - giver mere end en aktør mulighed for at få adgang til 
infrastruktur til levering af tjenester. Alle kabelkanaler bør være underlagt den samme 
reguleringsstrategi, således at der skabes lige vilkår.
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Ændringsforslag 161
Anni Podimata

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. 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 
alle offentlige infrastrukturer (vand, 
kloaker, elektricitet, gas), som den 
elektroniske 
kommunikationsinfrastruktur kan 
udbredes igennem for at skabe ens 
konkurrencevilkår og forbedre 
mulighederne for lancering 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 de fysiske kabelkanaler. En reel delt 
brug af kabelkanaler - dvs. en brug, der ikke blot omfatter de eksisterende 
telekommunikationsoperatørers kabelkanaler, men også al offentlig infrastruktur (f.eks. el-, 
gas- og kloakeringskabler) - giver mere end en aktør mulighed for at få adgang til 
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infrastruktur til levering af tjenester. Alle kabelkanaler bør være underlagt den samme 
reguleringsstrategi, således at der skabes lige vilkår.

Ændringsforslag 162
Catherine Trautmann

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 fair, effektiv og 
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 netelementer og 
tilhørende faciliteter som f.eks. 
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, især 
udbredelsen af nye fiberbaserede 
accesnet. Især bør de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne pålægge 
operatørerne at afgive et standardtilbud 
på adgang til deres kabelkanaler på en 
fair og ikke-diskriminerende måde.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelser i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 12. Nye aktører på 
markedet bør på en fair og ikke-diskriminerende måde kunne få adgang til kabelkanaler 
tilhørende operatører med en stærk position på markedet. Dette vil lette konkurrencen på 
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infrastrukturområdet og overgangen til et fuldt konkurrenceorienteret marked. I forbindelse 
med udbredelsen af nye net kan deling af netelementer og tilhørende faciliteter fremskynde 
processen og begrænse den finansielle og miljømæssige indvirkning.

Ændringsforslag 163
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forholdsregler for at beskytte deres nets og 
tjenesters integritet og sikkerhed i 
overensstemmelse med de vurderede risici, 
idet de anvender de mest avancerede 
tekniske midler.

Or. en

Begrundelse

ENISA vil fortsat være den eneste kompetente myndighed vedrørende sikkerheden i 
forbindelse med net og tjenester.

Ændringsforslag 164
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

ENISA vil fortsat være den eneste kompetente myndighed vedrørende sikkerheden for net og 
tjenester.

Ændringsforslag 165
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) Hvor der er behov for at fastlægge et 
fælles sæt sikkerhedskrav, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at opnå et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på det 
indre marked, 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 
på nationalt plan etableres en ordning for 
godtgørelse af udgifter.
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.
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Or. en

Begrundelse

At give de nationale tilsynsmyndigheder og den foreslåede EU-kommunikationsmyndighed de 
foreslåede gennemførelsesbeføjelser for at garantere sikkerheden fører ikke til rettidige og 
effektive løsninger. Der bør indføres en model for godtgørelse af udgifter, såfremt 
Kommissionen skønner det nødvendigt at indføre tekniske gennemførelsesforanstaltninger.  
Den vil også skabe incitamenter for erhvervslivet, reguleringsmyndighederne og 
Kommissionen til at udvikle og gennemføre sikkerhedsstandarder gennem selvregulering fra 
erhvervslivets side.

Ændringsforslag 166
Angelika Niebler

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.
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 

udgår
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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. de

Begrundelse

Den funktionelle adskillelse af vertikalt integrerede telekommunikationsvirksomheder er en 
massiv indgriben i selskabernes rettigheder, som er ude af proportioner. Et så drastisk 
instrument til at sikre konkurrence ville kun være nødvendig, hvis reguleringen af 
adgangsmarkederne hidtil ikke havde virket, eller der var fare for, at den ikke ville virke. Men 
end ikke Kommissionen har kunnet påvise noget sådant. Tværtimod sikrer de eksisterende 
reguleringer konkurrenter tilstrækkelig adgang til netværk tilhørende netoperatører med en 
stærk markedsposition.
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Ændringsforslag 167
Erika Mann

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.
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 

(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.
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. For at undgå forvridning af 
konkurrencen på det indre marked bør 
planer om funktionel adskillelse godkendes 
på forhånd af Kommissionen.
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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

Funktionel adskillelse er allerede en accepteret kendsgerning for nogle medlemsstater. At 
pålægge afhjælpende foranstaltninger "i særlige tilfælde" er en interessant tanke, som bør 
tages op igen i 2014, når revurderingen skal finde sted.  Til den tid vil man bedre kunne se, 
hvordan funktionel adskillelse vil kunne føre til mere konkurrence og samtidig give mulighed 
for investeringer i nye infrastrukturer.

Ændringsforslag 168
Ivo Belet

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.
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 

(43) Formålet med krav om funktionel 
adskillelse, hvorved en vertikalt integreret 
operatør forpligtes til at oprette 
driftsmæssigt adskilte forretningsenheder, 
er at sikre, at der i særlige tilfælde, hvor 
det ved hjælp af eksisterende afhjælpende 
foranstaltninger ikke er muligt at nå de 
mål, der er fastsat i artikel 8 i 
rammedirektivet, leveres fuldt ligeværdige 
accesprodukter til alle operatører i 
detailleddet, herunder den vertikalt 
integrerede operatørs egne afdelinger. Et 
krav om funktionel adskillelse kan være 
berettiget, hvor det er påvist, at det 
vedvarende ikke er lykkedes at sikre reel 
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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.

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 i tråd med europæiske 
nationale tilsynsmyndigheders bedste 
praksis i forbindelse med gennemførelse 
og håndhævelse af ikke-diskriminerende 
forpligtelser. Ved vurderingen af 
udsigterne til konkurrence på 
infrastrukturen, bør der tages fuldt 
hensyn til eksisterende konkurrence på 
infrastrukturen i bestemte geografiske 
dele af et område, hvor funktionel 
adskillelse ville være gældende, samt 
teknologiske udviklinger, som har 
muliggjort konkurrence på 
infrastrukturen under lignende 
omstændigheder andre steder. Hvis der 
indføres et sådant krav, er det desuden
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
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Ændringsforslag 169
Paul Rübig

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.
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 

(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.
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. Et krav om funktionel 
adskillelse kan være berettiget, hvor det vil 
medvirke til reel ikke-diskrimination på 
flere af de berørte markeder, og hvor der er 
ringe eller ingen udsigt til reel konkurrence 
på infrastrukturen inden for en rimelig 
tidsfrist. 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 analyse af et
relevant marked 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 
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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.

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 de nationale tilsynsmyndigheder 
at håndhæve reglerne, bør de regulerende myndigheder have mulighed for at gøre brug af 
denne foranstaltning ud fra et fremadrettet sigte (i forbindelse med alvorlige vedvarende 
flaskehalse) 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 (som i Det 
Forenede Kongerige).

Ændringsforslag 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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.
Funktionel adskillelse kan styrke 
konkurrencen på en række relevante 
markeder ved at reducere incitamentet til 
forskelsbehandling væsentligt og ved at 

(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.
Funktionel adskillelse kan styrke 
konkurrencen på en række relevante 
markeder ved at reducere incitamentet til 
forskelsbehandling væsentligt og ved at 
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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.

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 reel 
ikke-diskrimination på flere af de berørte 
markeder, og hvor der er ringe eller ingen
udsigt til reel konkurrence på 
infrastrukturen inden for en rimelig 
tidsfrist. 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 
regulerede operatør at håndhæve reglerne, bør tilsynsmyndighederne have mulighed for at 
gøre brug af denne foranstaltning ud fra et fremadrettet sigte (i forbindelse med alvorlige 
vedvarende flaskehalse) og ikke blot efter en langvarig manglende håndhævelse, hvor 
afhjælpende foranstaltninger har været ineffektive gennem en længere periode (hvor der 
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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 (som i 
Det Forenede Kongerige).

Ændringsforslag 171
Mary Honeyball

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.
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 

(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.
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 reel konkurrence på 
infrastrukturen inden for en rimelig 
tidsfrist. 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 
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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 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

Ændringsforslag 172
Patrizia Toia

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.
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 

(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.
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 reel 
ikke-diskrimination på flere af de berørte 
markeder, og hvor der er ringe eller ingen 
udsigt til reel konkurrence på 
infrastrukturen inden for en rimelig 
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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.

tidsfrist. 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

Harmoniseringsforanstaltningerne i denne artikel sigter, selv om der er tale om 
gennemførelsesforanstaltninger, mod at regulere grundlæggende aspekter af 
frekvensforvaltningen. Det er derfor yderst vigtigt at støtte Kommissionens 
harmoniseringsaktion med en grundig vurdering af de tekniske og operationelle muligheder 
og indvirkninger i forbindelse med disse foranstaltninger, som skal gennemføres af de 
kompetente internationale tekniske organer som CEPT, ECC (netværket af europæiske 
forbrugercentre) og ETSI. Desuden kræver princippet om bedre regulering, at Kommissionen 
handler på en gennemskuelig måde, og at den i udstrakt grad hører de berørte 
markedsaktører.
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Ændringsforslag 173
Rebecca Harms

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.
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 

(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.
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 reel 
ikke-diskrimination på flere af de berørte 
markeder, og hvor der er ringe eller ingen 
udsigt til reel konkurrence på 
infrastrukturen inden for en rimelig 
tidsfrist. 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 
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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.

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 
regulerede operatør at håndhæve reglerne, bør tilsynsmyndighederne have mulighed for at 
gøre brug af denne foranstaltning ud fra et fremadrettet sigte (i forbindelse med alvorlige 
vedvarende flaskehalse) og ikke blot efter en langvarig manglende håndhævelse.

Ændringsforslag 174
Gunnar Hökmark

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.
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 

(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.
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 
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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.

ingen udsigt til reel konkurrence på 
infrastrukturen inden for en rimelig 
tidsfrist. 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 
regulerede operatør at håndhæve reglerne, bør de regulerende myndigheder have mulighed 
for at gøre brug af denne foranstaltning ud fra et fremadrettet sigte (i forbindelse med 
alvorlige vedvarende flaskehalse) 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 175
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Gennemførelsen af funktionel 
adskillelse bør ikke hindre, at der kan 
eksistere passende 
koordineringsmekanismer, der sikrer, at 
moderselskabets økonomiske og 
ledelsesmæssige tilsynsrettigheder 
tilgodeses.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den funktionelle adskillelse af vertikalt integrerede telekommunikationsvirksomheder er en 
massiv indgriben i selskabernes rettigheder, som er ude af proportioner. Et så drastisk 
instrument til at sikre konkurrence ville kun være nødvendig, hvis reguleringen af 
adgangsmarkederne hidtil ikke havde virket, eller der var fare for, at den ikke ville virke. Men 
end ikke Kommissionen har kunnet påvise noget sådant. Tværtimod sikrer de eksisterende 
reguleringer konkurrenter tilstrækkelig adgang til netværk tilhørende netoperatører med en 
stærk markedsposition.

Ændringsforslag 176
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Hvis en vertikalt integreret 
virksomhed vælger at afhænde sit 
accesnet eller en væsentlig del af det til en 
særskilt juridisk enhed med en anden ejer, 
eller oprette en særskilt forretningsenhed 
til at stå for accesprodukter, bør den 
nationale tilsynsmyndighed vurdere 
konsekvenserne af den planlagte 
transaktion for alle eksisterende 
forpligtelser, der er pålagt den vertikalt 

udgår
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integrerede operatør, for at sikre, at 
eventuelle nye ordninger er i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 
direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet). Den 
pågældende tilsynsmyndighed bør 
gennemføre en ny analyse af de 
markeder, hvor den udskilte 
forretningsenhed driver virksomhed, og 
indføre, opretholde, ændre eller ophæve 
forpligtelser i overensstemmelse hermed.
Til dette formål bør den nationale 
tilsynsmyndighed kunne anmode 
virksomheden om oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Frivilligt salg af net bør ikke være underlagt juridisk regulering. Eventuelle indvirkninger på 
konkurrencen bør vurderes ud fra eksisterende nationale og europæiske konkurrenceregler.
Kommissionens forslag bør forkastes.

Ændringsforslag 177
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Valg og forudgående valg af 
operatør er væsentlige elementer i den 
hidtil etablerede konkurrence og bør 
derfor fortsat være tilgængelige for 
slutbrugere på et teknologineutralt 
grundlag.  Bestemmelsen om beføjelse til 
at pålægge en forpligtelse i denne 
henseende er af hensyn til 
sammenhængen udgået af direktiv 
2002/22/EF og indsat i direktiv 
2002/19/EF.

Or. de
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Begrundelse

Hvis valg og forudgående valg af operatør af juridiske årsager i praksis ophørte med at være 
obligatorisk selv midlertidigt, ville dette være en uoprettelig konkurrencemæssig ulempe, som 
ville betyde en kraftig nedgang i konkurrenternes infrastrukturinvesteringer og en forringelse 
af den infrastruktur, der allerede er investeret i.

Ændringsforslag 178
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Det kan under visse omstændigheder 
være hensigtsmæssigt, at en national 
tilsynsmyndighed indfører forpligtelser for 
operatører, der ikke har en stærk 
markedsposition, for at nå mål som 
gennemgående konnektivitet og 
interoperabilitet mellem tjenester, men det 
er nødvendigt at sikre, at sådanne 
forpligtelser pålægges i overensstemmelse 
med regelsættet og navnlig dets 
anmeldelsesprocedurer.

(46) Det kan under visse omstændigheder 
være hensigtsmæssigt, at en national 
tilsynsmyndighed indfører forpligtelser for 
operatører, der ikke har en stærk 
markedsposition, for at nå mål som 
gennemgående konnektivitet og 
interoperabilitet mellem tjenester eller for 
at fremme effektivitet, bæredygtig 
konkurrence og maksimal fordel for 
slutbrugere, men det er nødvendigt at 
sikre, at sådanne forpligtelser pålægges i 
overensstemmelse med regelsættet og 
navnlig dets anmeldelsesprocedurer.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kræver uregulerede accesoperatører eksorbitante priser for at tilslutte opkald til 
nummeroplysning og hindrer ligeledes oplysningstjenesteleverandørerne i at fastsætte deres 
egne detailpriser. Der er ingen begrundelse for, at accesoperatører kræver priser, der 
adskiller sig  fra andre lignende samtrafikprodukter, som består i transport af trafik til og fra 
et sammenkoblingspunkt. Disse problemer skal løses, så fordelene ved konkurrence i 
forbindelse med nummeroplysningstjenester i fuldt omfang kan overføres til slutbrugerne, og 
det bliver muligt at få afskaffet regulering af forsyningspligtydelser i detailleddet i forbindelse 
med nummeroplysningstjenester.
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Ændringsforslag 179
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at tilpasse de vilkår for 
adgang til digital-tv- og –radiotjenester, der 
er opstillet i bilag I, til den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling. Det samme gælder den 
minimumsliste over vilkår i bilag II, der 
skal offentliggøres for at opfylde kravet om 
åbenhed.

(47) Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at tilpasse de vilkår for 
adgang til digital-tv- og –radiotjenester, der 
er opstillet i bilag I, til den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling. Det samme gælder den 
minimumsliste over vilkår i bilag II, der 
skal offentliggøres for at opfylde kravet om 
åbenhed. Derudover bør Kommissionen 
have beføjelse til at pålægge operatører, 
der kontrollerer adgang til slutbrugere, 
engrossammenkoblingsforpligtelser, så 
slutbrugerne sikres fuld udbytte af 
konkurrence i forbindelse med 
nummeroplysningstjenester.  Sådanne 
tjenester er et vigtigt værktøj i forbindelse 
med brugen af elektroniske 
kommunikationstjenester og af særlig 
relevans for ældre og handicappede 
brugere. Engrosforanstaltninger er især 
tilrådelige der, hvor de vil lette 
afskaffelsen af regulering af 
forsyningspligtydelser i detailleddet og 
give mulighed for overgang til et fuldt 
konkurrenceorienteret marked.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kræver uregulerede accesoperatører eksorbitante priser for at tilslutte opkald til 
nummeroplysning og hindrer ligeledes oplysningstjenesteleverandørerne i at fastsætte deres 
egne detailpriser. Der er ingen begrundelse for, at accesoperatører kræver priser, der 
adskiller sig  fra andre lignende samtrafikprodukter, som består i transport af trafik til og fra 
et sammenkoblingspunkt. Disse problemer skal løses, så fordelene ved konkurrence i 
forbindelse med nummeroplysningstjenester i fuldt omfang kan overføres til slutbrugerne, og 
det bliver muligt at få afskaffet regulering af forsyningspligtydelser i detailleddet i forbindelse 
med nummeroplysningstjenester.
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Ændringsforslag 180
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at tilpasse de vilkår for 
adgang til digital-tv- og –radiotjenester, der 
er opstillet i bilag I, til den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling. Det samme gælder den 
minimumsliste over vilkår i bilag II, der 
skal offentliggøres for at opfylde kravet om 
åbenhed.

(47) Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at tilpasse de vilkår for 
adgang til digital-tv- og –radiotjenester, der 
er opstillet i bilag I, til den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling. Det samme gælder den 
minimumsliste over vilkår i bilag II, der 
skal offentliggøres for at opfylde kravet om 
åbenhed. Derudover bør Kommissionen 
have beføjelse til at pålægge operatører, 
der kontrollerer adgang til slutbrugere, 
engrossammenkoblingsforpligtelser, så 
slutbrugerne sikres fuld udbytte af 
konkurrence i forbindelse med 
nummeroplysningstjenester.  Sådanne 
tjenester er et vigtigt værktøj i forbindelse 
med brugen af elektroniske 
kommunikationstjenester og af særlig 
relevans for ældre og handicappede 
brugere. Engrosforanstaltninger er især 
tilrådelige der, hvor de vil lette 
afskaffelsen af regulering af 
forsyningspligtydelser i detailleddet og 
give mulighed for overgang til et fuldt 
konkurrenceorienteret marked.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kræver uregulerede accesoperatører eksorbitante priser for at tilslutte opkald til 
nummeroplysning og hindrer ligeledes oplysningstjenesteleverandørerne i at fastsætte deres 
egne detailpriser. Der er ingen begrundelse for, at accesoperatører kræver priser, der 
adskiller sig  fra andre lignende samtrafikprodukter, som består i transport af trafik til og fra 
et sammenkoblingspunkt. Disse problemer skal løses, så fordelene ved konkurrence i 
forbindelse med nummeroplysningstjenester i fuldt omfang kan overføres til slutbrugerne, og 
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det bliver muligt at få afskaffet regulering af forsyningspligtydelser i detailleddet i forbindelse 
med nummeroplysningstjenester.

Ændringsforslag 181
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at tilpasse de vilkår for 
adgang til digital-tv- og –radiotjenester, der 
er opstillet i bilag I, til den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling. Det samme gælder den 
minimumsliste over vilkår i bilag II, der 
skal offentliggøres for at opfylde kravet om 
åbenhed.

(47) Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at tilpasse de vilkår for 
adgang til digital-tv- og –radiotjenester, der 
er opstillet i bilag I, til den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling. Det samme gælder den
minimumsliste over vilkår i bilag II, der 
skal offentliggøres for at opfylde kravet om 
åbenhed. Derudover kan Kommissionen 
have beføjelse til at pålægge operatører, 
der kontrollerer adgang til slutbrugere, 
engrossammenkoblingsforpligtelser, så 
slutbrugerne sikres fuld udbytte af 
konkurrence i forbindelse med 
nummeroplysningstjenester.  Sådanne 
tjenester er et vigtigt værktøj i forbindelse 
med brugen af elektroniske 
kommunikationstjenester og af særlig 
relevans for ældre og handicappede 
brugere.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kræver uregulerede accesoperatører eksorbitante priser for at tilslutte opkald til 
nummeroplysning og hindrer ligeledes oplysningstjenesteleverandørerne i at fastsætte deres 
egne detailpriser. Disse problemer skal løses, så fordelene ved konkurrence i forbindelse med 
nummeroplysningstjenester i fuldt omfang kan overføres til slutbrugerne, og det bliver muligt 
at få afskaffet en reguleret detailforsyningspligtydelse i forbindelse med 
nummeroplysningstjenester.
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Ændringsforslag 182
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser til rammebestemmelserne, bør 
behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer bør være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer den juridiske overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF, 
betragtning 7a og artikel 1, stk. 2: Foranstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser 
til rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer 
bør være underlagt udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 184
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer den juridiske overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF, 
betragtning 7a og artikel 1, stk. 2:  Foranstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser 
til rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer 
bør være underlagt udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 185
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Indførelsen af kravet om teknologi-
og tjenesteneutralitet i afgørelser om 
tildeling og allokering af frekvenser burde 

udgår
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sammen med den udvidede mulighed for 
at overdrage rettigheder mellem 
virksomheder øge friheden og midlerne til 
at levere elektroniske 
kommunikationstjenester og audiovisuelle 
medietjenester til offentligheden, og 
derved også gøre det lettere at opfylde 
almennyttige målsætninger. Derfor kan 
visse almennyttige forpligtelser, der 
pålægges radio-/tv-selskaber vedrørende 
levering af audiovisuelle medietjenester, i 
stigende grad opfyldes, uden at det er 
nødvendigt at tildele individuelle 
brugsrettigheder til frekvenser.
Anvendelse af særlige kriterier for 
tildeling af frekvenser til radio-/tv-
selskaber er kun berettiget, hvor det er 
nødvendigt for nå en bestemt almennyttig 
målsætning, der er fastlagt i national 
lovgivning. De procedurer, der er 
forbundet med at forfølge almennyttige 
målsætninger, bør under alle 
omstændigheder være transparente, 
objektive, forholdsmæssigt afpassede og 
ikke-diskriminerende.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til betragtning 21 og 22.

Ændringsforslag 186
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Indførelsen af kravet om teknologi-
og tjenesteneutralitet i afgørelser om 
tildeling og allokering af frekvenser burde 
sammen med den udvidede mulighed for 
at overdrage rettigheder mellem 

udgår
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virksomheder øge friheden og midlerne til 
at levere elektroniske 
kommunikationstjenester og audiovisuelle 
medietjenester til offentligheden, og 
derved også gøre det lettere at opfylde 
almennyttige målsætninger. Derfor kan 
visse almennyttige forpligtelser, der 
pålægges radio-/tv-selskaber vedrørende 
levering af audiovisuelle medietjenester, i 
stigende grad opfyldes, uden at det er 
nødvendigt at tildele individuelle 
brugsrettigheder til frekvenser.
Anvendelse af særlige kriterier for 
tildeling af frekvenser til radio-/tv-
selskaber er kun berettiget, hvor det er 
nødvendigt for nå en bestemt almennyttig 
målsætning, der er fastlagt i national 
lovgivning. De procedurer, der er 
forbundet med at forfølge almennyttige 
målsætninger, bør under alle 
omstændigheder være transparente, 
objektive, forholdsmæssigt afpassede og 
ikke-diskriminerende.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør uindskrænket kunne træffe afgørelser om væsentlige kulturelle 
undtagelser.

Ændringsforslag 187
Dominique Vlasto

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
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 188
Anne Laperrouze

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 systemer, hvor 
forpligtelsen til at betale brugerafgifter erstattes af en forpligtelse til at opfylde særlige 
almennyttige målsætninger. Sådanne systemer er almindelige, hvad angår jordbaserede 
sendefrekvenser, hvor disse tjener mediepluralistiske mål.

Ændringsforslag 189
Rebecca Harms

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 

udgår
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afgifter eller gebyrer, der er fastsat for 
brug af radiofrekvenser.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 190
Robert Goebbels

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

Begrundelse

Dette koncept vil være vanskeligt at gennemføre, f.eks. ville det tvinge ejere af 
parabolantenner til at lade dem registrere, hvilket vil føre til en tung administration af 
millioner af registreringer. Dette ville i sidste ende være til skade for forbrugerne 
(slutbrugerne) i EU.
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Ændringsforslag 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Begrundelse

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Ændringsforslag 192
Mary Honeyball

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



PE407.629v01-00 100/108 AM\725135DA.doc

DA

Ændringsforslag 193
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(50) (50) Enhver fritagelse eller delvis 
fritagelse fra forpligtelsen til at betale 
afgifter eller gebyrer, der er fastsat for brug 
af radiofrekvenser, bør være objektiv og 
transparent og være baseret på, at der er 
fastsat andre forpligtelser af almen 
interesse i den nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Integrering af Gourdans ændringsforslag 8. Det bør fortsat være muligt for medlemsstaterne 
at opretholde eller indføre systemer, hvor forpligtelsen til at betale brugerafgifter erstattes af 
en forpligtelse til at opfylde almennyttige målsætninger. Sådanne systemer er almindelige i 
forbindelse med jordbaserede frekvenser, hvor de tjener mediepluralistiske mål.

Ændringsforslag 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(50) Enhver fritagelse eller delvis 
fritagelse fra forpligtelsen til at betale 
afgifter eller gebyrer, der er fastsat for brug 
af radiofrekvenser, bør være objektiv og 
gennemskuelig og baseret på, at der er 
fastsat andre forpligtelser af almen 
interesse i den nationale lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 195
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Da individuelle brugsrettigheder 
begrænser den frie adgang til 
radiofrekvenser, bør gyldigheden af 
sådanne rettigheder, der ikke er 
omsættelige, være tidsbegrænset. Hvor 
brugsrettighederne giver mulighed for at 
forlænge gyldighedsperioden, bør 
medlemsstaterne først gennemføre en ny 
vurdering, herunder en offentlig høring, 
hvor udviklingen på markedet, i dækningen 
og på det teknologiske område tages i 
betragtning. I betragtning af knapheden 
på frekvenser bør individuelle rettigheder, 
der tildeles virksomheder, jævnligt tages 
op til fornyet overvejelse. Når 
medlemsstaterne gennemfører denne 
nyvurdering, bør de afveje 
rettighedshavernes interesser mod 
nødvendigheden af at fremme indførelsen 
af handel med frekvenser og en mere 
fleksibel udnyttelse af 
frekvensressourcerne ved at indføre 
generelle tilladelser, hvor det er muligt.

(51) Da individuelle brugsrettigheder 
begrænser den frie adgang til 
radiofrekvenser, bør gyldigheden af 
sådanne rettigheder, der ikke er 
omsættelige, være tidsbegrænset. Hvor 
brugsrettighederne giver mulighed for at 
forlænge gyldighedsperioden, bør 
medlemsstaterne først gennemføre en ny 
vurdering, herunder en offentlig høring, 
hvor udviklingen på markedet, i dækningen 
og på det teknologiske område tages i 
betragtning. Når medlemsstaterne 
gennemfører denne nyvurdering, bør de 
afveje rettighedshavernes og forbrugernes 
interesser (under hensyntagen til 
foretagne investeringer, investerings- og 
innovationspotentiale og nødvendigheden 
af at sørge for sikkerhed for erhvervslivet) 
mod nødvendigheden af at fremme 
indførelsen af handel med frekvenser og en 
mere fleksibel udnyttelse af 
frekvensressourcerne ved at indføre 
generelle tilladelser, hvor det er muligt.

Or. en

Begrundelse

Nyvurderingen af de eksisterende regler for brug af radiofrekvenser skal:
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- tage hensyn til forretningsmodellerne i bestemte sektorer inden for 
kommunikationsindustrien, f.eks. satellitoperatører, og

- opmuntre til investering og innovation inden for sådanne sektorer til gavn for den 
europæiske industri.

F.eks. investeres der adskillige års design- og konstruktionstid i et satellitsystem. Efter 
opsendelsen har en satellit en forventet levetid på 15-20 år. For at sørge for sikkerhed for 
erhvervslivet og investering og innovation er det af afgørende betydning, at der er en legitim 
forventning om en fornyelse af tilladelsen for denne periode.

Ændringsforslag 196
Robert Goebbels

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) I forbindelse med de aktiviteter, som 
iværksættes i henhold til dette direktiv, 
bør arbejdet i internationale og regionale 
organisationer vedrørende 
radiofrekvensforvaltning, f.eks. Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT) 
anerkendes for at sikre en effektiv 
forvaltning og harmonisering af 
frekvensbrugen i hele Fællesskabet.
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
ved gennemførelsen af dette direktiv 
anerkende indholdet af de internationale 
aftaler, medlemsstaterne har indgået i 
henhold til ITU's radioreglement.

Or. en

Begrundelse

Man kan ikke se bort fra ITU's betydning med hensyn til at fastsætte internationalt bindende 
bestemmelser om en effektiv brug af frekvenserne og satellitbanerne på basis af en effektiv, 
rationel og rentabel udnyttelse. For at garantere en effektiv frekvensbrug er det vigtigt, at 
operatørerne følger og kan påberåbe sig ansøgnings- og koordineringsprocedurerne under 
ITU's internationalt bindende regler og procedurer for at sikre, at et net eller system kan 
koordineres ordentligt og tages i brug.
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Ændringsforslag 197
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Kommissionen bør i samarbejde 
med BERT overvåge udviklingen i 
forbindelse med konkurrencen på 
infrastrukturområdet i sektoren for 
elektronisk kommunikation.  
Kommissionen bør i januar 2014 foretage 
en revision af sektorspecifik 
forhåndsregulering med henblik på at 
vurdere udfasningen af denne regulering 
samtidig med en fortsættelse af en sådan 
regulering i medlemsstater og på 
regionale markeder, hvor konkurrence på 
infrastrukturområdet endnu ikke vil være 
mulig.

Or. en

Ændringsforslag 198
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(59) De foranstaltninger, der er nødvendige 
til gennemførelse af rammedirektivet, 
adgangsdirektivet og tilladelsesdirektivet, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de 
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges 
Kommissionen. Foranstaltninger, der kan 
have en negativ indvirkning på de kultur-
og mediepolitiske målsætninger, som er 
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fastsat af medlemsstaterne, bør ikke 
træffes af Kommissionen i form af 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede sikkerhedsmekanisme er vigtig med hensyn til tildelingen af udvidede 
gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen.

Ændringsforslag 199
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(59) De foranstaltninger, der er nødvendige 
til gennemførelse af rammedirektivet, 
adgangsdirektivet og tilladelsesdirektivet, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de 
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges 
Kommissionen. Foranstaltninger, der kan 
have en negativ indvirkning på de kultur-
og mediepolitiske målsætninger, som er 
fastsat af medlemsstaterne, bør ikke 
træffes af Kommissionen i form af 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 200
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Den beføjelse, som Kommissionen her foreslår, til at udstede retningslinjer ved hjælp af 
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forskriftsproceduren med kontrol, begrænser i betragtelig grad Parlamentets rettigheder og 
bør forkastes.

Ændringsforslag 201
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i 
nummeranliggender samt i spørgsmål 
vedrørende net- og tjenestesikkerhed, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at supplere disse direktiver med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. Da gennemførelsen af 
forskriftsproceduren med kontrol inden 
for de normale frister i visse enkeltstående 
tilfælde kan forhindre rettidig vedtagelse 
af gennemførelsesforanstaltningerne, bør 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen handle hurtigt for at sikre 
en rettidig vedtagelse af sådanne 
foranstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Harmoniseringsforanstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser til 
rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer bør 
være underlagt komitologiproceduren.

Ændringsforslag 202
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 i henhold til 
ramme-, og tilladelsesdirektiverne have 
beføjelser til at harmonisere reguleringen 
af paneuropæiske tjenester, herunder 
globale telekommunikationstjenester.
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5a, stk. 6, i ovennævnte afgørelse —

Or. en

Begrundelse

I betragtning 60 findes en liste over de beføjelser, der bør tillægges Kommissionen.  Blandt 
disse er beføjelsen til at harmonisere håndhævelsen af bestemmelserne i regelsættet.  
Paneuropæiske tjenester bør være den første kandidat til harmoniseret anvendelse af sådanne 
bestemmelser.  Globale telekommunikationstjenester, der forbinder multinationale selskabers 
kontorer i forskellige europæiske lande og ofte på forskellige kontinenter, er et glimrende 
eksempel på paneuropæiske tjenester, hvor Kommissionen bør harmonisere de nationale love 
og administrative bestemmelser.
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