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Ændringsforslag 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier, respekterer 
internationale aftaler (herunder aftaler 
indgået under ITU) og tager højde for 
almennyttige hensyn.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer.

Ændringsforslag 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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



PE407.631v01-00 4/106 AM\725138DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier, som tager højde 
for internationale bestemmelser og 
almennyttige hensyn.

Or. es

Begrundelse

Radiofrekvensers særlige tekniske karakteristika kræver på den ene side, at de bliver forvaltet 
i overensstemmelse med internationale aftaler, som går ud over relationerne mellem EU's 
medlemsstater, og gør dem på den anden side til ideelle midler til at opnå visse almennyttige 
målsætninger, navnlig social og territorial samhørighed, fremme af ytringsfriheden og 
kulturel og sproglig diversitet.

Ændringsforslag 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 

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

transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier. 
Medlemsstaterne respekterer i denne 
forbindelse internationale aftaler og tager 
højde for almennyttige hensyn.

Or. en

Begrundelse

Da frekvenser krydser EU's ydre grænser, skal internationalt bindende aftaler til undgåelse af 
interferens respekteres.

Ændringsforslag 321
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I betragtning af, at radiofrekvenser er 
et offentligt gode, som har en vigtig social, 
kulturel og økonomisk værdi, sikrer 
medlemsstaterne, at radiofrekvenserne til 
elektroniske kommunikationstjenester 
forvaltes effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 322
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 
Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen).

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 
Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Ændring i overensstemmelse med ændringsforslag 58 om ophævelse af 
frekvenspolitikbeslutningen med henblik på at opnå integrerede, forenklede og 
sammenhængende frekvensregler.

Ændringsforslag 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 
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Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen).

Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse, som kan bidrage til at opnå 
stordriftsfordele og interoperabilitet 
mellem tjenesterne til gavn for 
forbrugerne, i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen). 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 324
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Af hensyn til ligebehandlingen 
fritages ingen frekvensbrugere fra 
forpligtelsen til at betale de almindelige 
afgifter eller gebyrer, der er fastsat for 
brug af radiofrekvenser.

Or. ro

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre overensstemmelse med betragtning 50. 
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Ændringsforslag 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan 
anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation.

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit, sikrer medlemsstaterne så 
vidt muligt, at alle typer teknologier kan 
anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation, 
som anført i deres nationale 
frekvenstildelingsplaner og i ITU's 
radioreglement.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som forudsætter 
overensstemmelse med ITU's procedurer. En politik, som er neutral og fleksibel med hensyn 
til teknologi og tjenester, rejser spørgsmålet om, hvordan satellit- og jordbaserede (navnlig 
mobile) teknologier kan operere i samme eller tilstødende bånd.

Ændringsforslag 326
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c og 
artikel 9d, letter medlemsstaterne så vidt 
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til radionet og trådløs adgang kan 
anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation.

muligt anvendelse af alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang i de 
frekvensbånd, der er allokeret til
elektronisk kommunikation, i 
overensstemmelse med deres nationale 
frekvenstildelingsplaner og ITU's 
radioreglement.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer.

Ændringsforslag 327
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan anvendes 
i de frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation.

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan anvendes 
i de frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektroniske kommunikationstjenester i 
overensstemmelse med deres nationale 
oversigter over frekvenstildeling og ITU's 
radioreglement.

Or. en

Begrundelse

Tilføjer en henvisning til de nationale oversigter over frekvenstildeling til ITU's 
radioreglement.
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Ændringsforslag 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan 
anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation.

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan anvendes 
i de frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation i 
overensstemmelse med deres nationale 
oversigter over frekvenstildeling og ITU's 
radioreglement.

Or. en

Begrundelse

Da frekvenser krydser EU's ydre grænser, skal internationalt bindende aftaler til undgåelse af 
interferens respekteres.

Ændringsforslag 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, 
fremmer medlemsstaterne brugen af alle 
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til radionet og trådløs adgang kan 
anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation.

typer teknologier til radionet og trådløs 
adgang i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation i 
overensstemmelse med deres nationale 
oversigter over frekvenstildeling og under 
videst mulig hensyntagen til regler på 
dette område, som er udstedt af 
internationale 
telekommunikationsorganer.

Or. es

Begrundelse

Initiativer til fremme af effektiv brug og forvaltning af radiofrekvenser er en af 
målsætningerne i artikel 8, stk. 2, som der skal arbejdes for med hensyn til såvel 
frekvensbånd, der er underlagt generel tilladelse, som frekvensbånd, der er underlagt 
brugsrettigheder.

Ændringsforslag 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan 
anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation.

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger,
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
kan anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation.

Or. fr

Begrundelse

Alle typer net kan kun fungere sammen, hvis der indføres effektive tekniske begrænsninger for 
at forhindre interferens (f.eks. radiotransmissionsnet og jordbaserede mobile net).
Neutraliteten bør derfor udelukkes, når det gælder typen af net.



PE407.631v01-00 12/106 AM\725138DA.doc

DA

Ændringsforslag 331
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssigt afpassede og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer teknologier til radionet og trådløs 
adgang der må bruges, hvor dette er 
nødvendigt for at: 

Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssigt afpassede og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer teknologier til radionet og trådløs 
adgang der må bruges til elektroniske 
kommunikationstjenester, hvor dette er 
nødvendigt for at:

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer. En politik, som er neutral og fleksibel 
med hensyn til teknologi og tjenester, rejser spørgsmålet om, hvordan satellit- og 
jordbaserede (navnlig mobile) teknologier kan operere i samme eller tilstødende bånd.

Ændringsforslag 332
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) undgå skadelig interferens (a) undgå muligheden for skadelig 
interferens
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Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer. En politik, som er neutral og fleksibel 
med hensyn til teknologi og tjenester, rejser spørgsmålet om, hvordan satellit- og 
jordbaserede (navnlig mobile) teknologier kan operere i samme eller tilstødende bånd.

Ændringsforslag 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå skadelig interferens a) undgå muligheden for skadelig 
interferens

Or. es

Begrundelse

Initiativer til fremme af effektiv brug og forvaltning af radiofrekvenser er en af 
målsætningerne i artikel 8, stk. 2, som der skal arbejdes for med hensyn til såvel 
frekvensbånd, der er underlagt generel tilladelse, som frekvensbånd, der er underlagt 
brugsrettigheder.

Ændringsforslag 334
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) undgå skadelig interferens (a) undgå skadelig interferens som følge af 
manglende koordinering mellem 
medlemsstater og operatører, som benytter 
bånd, der grænser op til hinanden

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forslaget er at præcisere, hvad der forstås ved "skadelig interferens", f.eks. 
interferens mellem grænser eller mellem operatører, som benytter bånd, der støder op til 
hinanden.

Ændringsforslag 335
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) sikre tjenesternes kvalitet 

Or. en

Begrundelse

Foruden skadelig interferens bør også "tjenesternes kvalitet" være et kriterium for at indføre 
begrænsninger for den teknologiske neutralitet. Dette er særligt vigtigt i tilfælde, hvor der 
tillades delt frekvensanvendelse. Der bør også henvises til de relevante internationale aftaler 
(f.eks. ITU). "Levering af en forsyningspligtydelse eller offentlig tjeneste" bør føjes til listen 
over mulige begrænsninger. Faste net erstattes af mobile kommunikationsnet, og det bør 
sikres, at de mobile kommunikationsnet kan anvendes som midler til at levere 
forsyningspligtydelser. Henvisninger til artikel 9c bør slettes.
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Ændringsforslag 336
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) beskytte folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter

(b) sikre tjenestens tekniske kvalitet

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer. En politik, som er neutral og fleksibel 
med hensyn til teknologi og tjenester, rejser spørgsmålet om, hvordan satellit- og 
jordbaserede (navnlig mobile) teknologier kan operere i samme eller tilstødende bånd.

Ændringsforslag 337
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) opfylde en forpligtelse i henhold til en 
international aftale vedrørende brugen af 
radiofrekvenser eller i henhold til ITU's 
radioreglement

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
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internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer.

Ændringsforslag 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) tilskynde til effektiv brug og sikre 
effektiv forvaltning af radiofrekvenser 
samt teknisk tjenestekvalitet

Or. es

Begrundelse

Initiativer til fremme af effektiv brug og forvaltning af radiofrekvenser er en af 
målsætningerne i artikel 8, stk. 2, som der skal arbejdes for med hensyn til såvel 
frekvensbånd, der er underlagt generel tilladelse, som frekvensbånd, der er underlagt 
brugsrettigheder.

Ændringsforslag 339
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) sikre, at radiofrekvenser anvendes 
effektivt, eller
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Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer. En politik, som er neutral og fleksibel 
med hensyn til teknologi og tjenester, rejser spørgsmålet om, hvordan satellit- og 
jordbaserede (navnlig mobile) teknologier kan operere i samme eller tilstødende bånd.

Ændringsforslag 340
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) sikre, at muligheden for delt brug af 
radiofrekvenser udnyttes optimalt, eller

Or. en

Ændringsforslag 341
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) beskytte folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter

Or. en
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Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer. En politik, som er neutral og fleksibel 
med hensyn til teknologi og tjenester, rejser spørgsmålet om, hvordan satellit- og 
jordbaserede (navnlig mobile) teknologier kan operere i samme eller tilstødende bånd.

Ændringsforslag 342
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikre en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne eller

Or. en

Ændringsforslag 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikre effektiv frekvensudnyttelse

Or. en

Begrundelse

Frekvenspolitikkens generelle filosofi bør sigte mod at sikre en effektiv anvendelse af 
frekvenserne.



AM\725138DA.doc 19/106 PE407.631v01-00

DA

Ændringsforslag 344
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) opfylde et almennyttigt mål i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt ændringsforslag for at sikre almennyttige målsætninger.

Ændringsforslag 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) opfylde et almennyttigt mål i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre overensstemmelse med artikel 9, stk. 4.
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Ændringsforslag 346
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) opfylde en forpligtelse i henhold til en 
relevant international aftale om brug af 
frekvenser.

Or. en

Begrundelse

Foruden skadelig interferens bør også "tjenesternes kvalitet" være et kriterium for at indføre 
begrænsninger for den teknologiske neutralitet. Dette er særligt vigtigt i tilfælde, hvor der 
tillades delt frekvensanvendelse. Der bør også henvises til de relevante internationale aftaler 
(f.eks. ITU). "Levering af en forsyningspligtydelse eller offentlig tjeneste" bør føjes til listen 
over mulige begrænsninger. Faste net erstattes af mobile kommunikationsnet, og det bør 
sikres, at de mobile kommunikationsnet kan anvendes som midler til at levere 
forsyningspligtydelser. Henvisninger til artikel 9c bør slettes.

Ændringsforslag 347
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Medlemsstaterne sikrer, at der hvert 
tredje år gennemføres tekniske målinger 
og epidemiologiske overvågninger med 
henblik på at udpege de nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte 
folkesundheden mod elektromagnetiske 
felter.

Or. ro
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Begrundelse

I betragtning af den udbredte bekymring vedrørende elektromagnetiske felters indvirkning på 
folkesundheden er det nødvendigt regelmæssigt at gennemføre epidemiologiske 
overvågninger og særlige målinger.

Ændringsforslag 348
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektroniske kommunikationstjenester 
som anført i deres nationale oversigter 
over frekvenstildeling og i ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende foranstaltninger med 
hensyn til, hvilke typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip. Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle 
almennyttige mål defineres i national lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.
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Ændringsforslag 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektroniske kommunikationstjenester 
som anført i deres nationale oversigter 
over frekvenstildeling og i ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende foranstaltninger med 
hensyn til, hvilke typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Ændringsforslag 350
Robert Goebbels

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

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

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit, letter medlemsstaterne så 
vidt muligt anvendelsen af alle typer 
elektroniske kommunikationstjenester i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation i 
overensstemmelse med deres nationale 
frekvenstildelingsplaner og ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer.

Ændringsforslag 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit, letter medlemsstaterne så 
vidt muligt anvendelsen af alle typer 
elektroniske kommunikationstjenester i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation i 
overensstemmelse med deres nationale 
frekvenstildelingsplaner og ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
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forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer. En politik, som er neutral og fleksibel 
med hensyn til teknologi og tjenester, rejser spørgsmålet om, hvordan satellit- og 
jordbaserede (navnlig mobile) teknologier kan operere i samme eller tilstødende bånd.

Ændringsforslag 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, 
fremmer medlemsstaterne 
foranstaltninger til at sikre, at alle typer 
elektroniske kommunikationstjenester kan 
udbydes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes, i overensstemmelse med de 
nationale oversigter over frekvenstildeling 
og, hvis relevant, ITU's bestemmelser.

Or. es
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Begrundelse

Hvad angår det første forslag, bør behovet for at sikre overensstemmelse mellem nationale 
oversigter over frekvenstildelinger og de relevante internationale bestemmelser nævnes.

Hvad angår det andet forslag, er behovet for at sikre tjenester af høj kvalitet for slutbrugerne 
et af de almennyttige hensyn.

Hvad angår det tredje forslag, er det nødvendigt at medtage en henvisning til radio- og tv-
tjenesters særlige natur.

Ændringsforslag 353
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør begrænses til mulighederne i ITU's radioreglement, som fastlægger, 
hvordan tjenester kan fungere sammen i et givet bånd (f.eks. beskyttelse af primære brugere 
og samtykke fra nabolande).
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Ændringsforslag 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget hverken anerkender eller omhandler betydningen af at sikre overensstemmelse med 
ITU's regler og procedurer og internationale juridisk bindende begrænsninger, som opstår af 
disse. En effektiv anvendelse af frekvenser forudsætter overensstemmelse med ITU's 
ansøgnings- og koordineringsprocedurer.

Ændringsforslag 355
Reino Paasilinna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 

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

udbydes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Foruden skadelig interferens bør også "tjenesternes kvalitet" være et kriterium for at indføre 
begrænsninger for den teknologiske neutralitet. Dette er særligt vigtigt i tilfælde, hvor der 
tillades delt frekvensanvendelse. Der bør også henvises til de relevante internationale aftaler 
(f.eks. ITU). "Levering af en forsyningspligtydelse eller offentlig tjeneste" bør føjes til listen 
over mulige begrænsninger. Faste net erstattes af mobile kommunikationsnet, og det bør 
sikres, at de mobile kommunikationsnet kan anvendes som midler til at levere 
forsyningspligtydelser. Henvisninger til artikel 9c bør slettes.

Ændringsforslag 356
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

ITU's radioreglement regulerer frekvensaftaler mellem lande, primært for at beskytte mod 
interferens, men indrømmer bevidst medlemsstaterne fleksibilitet til at afvige fra reglerne 
nationalt, eller hvor der foreligger bilaterale aftaler. Der er behov for en lignende fleksibilitet 
med hensyn til de nationale allokeringsplaner, da de kan savne gennemsigtighed, muligvis 
ikke er juridisk bindende og ofte bliver ændret.

Ændringsforslag 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Hvad angår det første forslag, bør behovet for at sikre overensstemmelse mellem nationale 
oversigter over frekvenstildelinger og de relevante internationale bestemmelser nævnes.

Hvad angår det andet forslag, er behovet for at sikre tjenester af høj kvalitet for slutbrugerne 
et af de almennyttige hensyn.
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Hvad angår det tredje forslag, er det nødvendigt at medtage en henvisning til radio- og tv-
tjenesters særlige natur.

Ændringsforslag 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Henvisningen i andet afsnit i 9.4 til "fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme" er for snæver og bør udvides og henvise specifikt til transmissionstjenester.
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Ændringsforslag 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 360
Rebecca Harms

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip. Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle 
almennyttige mål defineres i national lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 

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

herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne og fremme af 
kulturelle og mediepolitiske målsætninger 
såsom kulturel og sproglig mangfoldighed 
og mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Ændringsforslag 362
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Krav om, at en elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
levering af forsyningspligtydelser eller 
offentlige tjenester, fremme af social, 
regional eller territorial samhørighed, 
effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, effektiv 
frekvensforvaltning med henblik på at 
tage højde for internationale forpligtelser 
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mediepluralisme. og praksis og fremme af kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer.

Ændringsforslag 363
Reino Paasilinna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Foruden skadelig interferens bør også "tjenesternes kvalitet" være et kriterium for at indføre 
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begrænsninger for den teknologiske neutralitet. Dette er særligt vigtigt i tilfælde, hvor der 
tillades delt frekvensanvendelse. Der bør også henvises til de relevante internationale aftaler 
(f.eks. ITU). "Levering af en forsyningspligtydelse eller offentlig tjeneste" bør føjes til listen 
over mulige begrænsninger. Faste net erstattes af mobile kommunikationsnet, og det bør 
sikres, at de mobile kommunikationsnet kan anvendes som midler til at levere 
forsyningspligtydelser. Henvisninger til artikel 9c bør slettes.

Ændringsforslag 364
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Adgang til informationssamfundet for alle borgere er et af Lissabonstrategiens centrale mål.
Det er derfor i samfundets interesse at optage dette eksplicit på listen over årsager til 
eventuelle undtagelser fra tjenesteneutraliteten.
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Ændringsforslag 365
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip. Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle 
almennyttige mål defineres i national lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Ændringsforslag 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Et forbud mod, at en hvilken som helst anden 
elektronisk kommunikationstjeneste udbydes i 
et bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester eller for at sikre opfyldelse af en 
almennyttig målsætning som fastlagt i 
national lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, såsom fremme af 
kulturel og sproglig diversitet og 
mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at fastlæggelsen af kultur- og mediepolitikken fortsat henhører under 
medlemsstaternes kompetence, og at lovbeskyttelse og fleksibilitet på nationalt niveau 
garanteres på dette område.
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Ændringsforslag 368
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester eller for at sikre opfyldelsen af en 
almennyttig målsætning som fastlagt i 
national lovgivning i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til EU's frekvenspolitikbeslutning fra 2002 og ITU's radioreglement er vigtige 
for at sikre overensstemmelse mellem EU's regler og EU-reglernes overensstemmelse med 
internationale regler, der afspejles i de nationale oversigter over frekvenstildeling. De 
nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning, som 
forudsætter overensstemmelse med ITU's procedurer.

Ændringsforslag 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden tjeneste udbydes i et bestemt 
frekvensbånd, skal være begrundet ud fra 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne foretager jævnligt en 
vurdering af, om de begrænsninger, der er 
indført i medfør af stk. 3 og 4, fortsat er 
nødvendige. Det hører under 
medlemsstaternes kompetence at fastlægge 
eventuelle undtagelsers omfang og art.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 372
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne foretager jævnligt en 
vurdering af, om de begrænsninger, der er 
indført i medfør af stk. 3 og 4, fortsat er 
nødvendige. De udarbejder en rapport 
herom, som gøres tilgængelig for 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

En konkurrencepræget mobil kommunikationsøkonomi med bedre adgang til 
informationssamfundet for alle borgere betragtes som et af de vigtigste grundlag for 
Lissabonstrategien og som et mål for EU's politikker, da den vil skabe større økonomisk vækst 
og flere jobs i Europa. Med ændringsforslaget accepteres dette mål som en almennyttig 
målsætning. Det kan derfor legitimere undtagelser fra princippet om tjenesteneutralitet.
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Ændringsforslag 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Stk. 3 og 4 gælder for allokering og 
tildeling af radiofrekvenser efter den 31. 
december 2009'.

6. Stk. 3 og 4 gælder for allokering og 
tildeling af radiofrekvenser efter den 
[gennemførelsesdato].

Or. en

Ændringsforslag 374
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne agter at opdele 
frekvenserne på UHF-båndet IV/V (470-
862 MHz) i lige store dele med henblik på 
den videre udvikling af transmissions- og 
mobile kommunikationstjenester.
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Medlemsstaterne følger udfaldet af WRC 
2007. Det harmoniserede sub-bånd 790-
862 MHz frigøres og tildeles til mobile 
bredbåndstjenester senest seks måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.
Efter anmodning fra en netoperatør 
vurderer de nationale tilsynsmyndigheder, 
om de eksisterende allokeringer og 
tildelinger af radiofrekvenser til brug for 
radio- og tv-spredningstjenester er 
nødvendige for at opfylde de i artikel 9, 
stk. 4, nævnte mål. Denne vurdering 
afsluttes inden for højst tre måneder. Hvis 
disse allokeringer og tildelinger ikke er 
nødvendige for at opfylde disse mål, 
udsteder de nationale tilsynsmyndigheder 
nye allokeringer til mobile 
kommunikationstjenester og tildelinger 
inden for højst seks måneder. Hvis der 
foreligger tvingende grunde, kan de 
nationale tilsynsmyndigheder efter 
underretning til Kommissionen beslutte at 
omfordele de pågældende 
radiofrekvenser.

Or. en

Begrundelse

Mobile bredbåndsteknologier vil give adgang til internettet og minimere den digitale kløft 
navnlig i landdistrikterne. På denne baggrund forekommer det hensigtsmæssigt hurtigt at 
indføre mobile internettjenester og etablere fornuftige regler på dette område. På den anden 
side skal der tages højde for transmissionsindustriens interesser og målsætningen om at 
fremme kulturel og sproglig diversitet og mediepluralisme. Medlemsstaterne skal derfor have
til hensigt at bruge frekvenserne på UHF-båndet IV/V (470-862 Mhz) ligeligt til udvikling af 
transmissionstjenester og mobile tjenester.

Ændringsforslag 375
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne agter at opdele 
frekvenserne på UHF-båndet IV/V (470-
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862 MHz) i lige store dele med henblik på 
den videre udvikling af transmissions- og 
mobile kommunikationstjenester.
Som et første skridt følger 
medlemsstaterne udfaldet af WRC 2007. 
Det harmoniserede sub-bånd 790-862 
MHz frigøres og tildeles til mobile 
bredbåndstjenester snarest muligt og 
senest seks måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.
Derefter allokeres og tildeles mindst en 
tredjedel af de ekstra frekvenser, der 
bliver frigivet i UHF-båndene IV/V (470-
862 MHz) i forbindelse med 
transmissionstjenesternes overgang til 
digital teknik, omgående til mobile 
bredbåndsnet, indtil det mål, der er nævnt 
i første afsnit, er nået. Frekvenserne 
allokeres og tildeles til mobile 
bredbåndsnet på en harmoniseret måde. 
Til dette formål vil den nødvendige 
planlægning omgående blive indledt.
Efter anmodning fra en mobilnetoperatør 
vurderer de nationale tilsynsmyndigheder, 
om de eksisterende allokeringer og 
tildelinger af radiofrekvenser til brug for 
radio- og tv-spredningstjenester er 
nødvendige for at opfylde de i artikel 9, 
stk. 4, nævnte mål. Denne vurdering 
afsluttes inden for højst tre måneder. Hvis 
disse allokeringer og tildelinger ikke er 
nødvendige for at opfylde disse mål, 
udsteder de nationale tilsynsmyndigheder 
nye allokeringer til mobile 
kommunikationstjenester og tildelinger 
inden for højst seks måneder. Hvis der 
foreligger tvingende grunde, kan de 
nationale tilsynsmyndigheder forlænge 
fristen efter underretning til 
Kommissionen med yderligere tre 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Båndet under 1 GHz er særlig vigtigt på grund af dets favorable vilkår for mobile 
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anvendelser. Dette gælder navnlig UHF-båndet IV/V (470-862 MHz), som i dag primært 
bliver anvendt til fjernsyn. Disse frekvenser har på grund af deres fysiske egenskaber en 
større rækkevidde, og det kræver derfor forholdsvis færre jordstationer at dække store 
områder. Derfor kunne det være langt mere omkostningseffektivt i landdistrikterne at anvende 
den næste generation af mobile bredbåndsnet.

Ændringsforslag 376
Ján Hudacký

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne agter at opdele 
frekvenserne på UHF-båndet IV/V (470-
862 MHz) i lige store dele med henblik på 
den videre udvikling af transmissions- og 
mobile kommunikationstjenester.
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Som et første skridt følger 
medlemsstaterne udfaldet af WRC 2007. 
Det harmoniserede sub-bånd 790-862 
MHz frigøres og tildeles til mobile 
bredbåndstjenester snarest muligt og 
senest seks måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.
Derefter allokeres og tildeles mindst to 
tredjedele af de ekstra frekvenser, der 
bliver frigivet i UHF-båndene IV/V (470-
862 Mhz) i forbindelse med 
transmissionstjenesternes overgang til 
digital teknik, omgående til mobile 
bredbåndsnet, indtil det mål, der er nævnt 
i første afsnit, er nået. Frekvenserne 
allokeres og tildeles til mobile 
bredbåndsnet på en harmoniseret måde.
Til dette formål vil den nødvendige 
planlægning omgående blive indledt.
Efter anmodning fra en mobilnetoperatør 
vurderer de nationale tilsynsmyndigheder, 
om de eksisterende allokeringer og 
tildelinger af radiofrekvenser til brug for 
radio- og tv-spredningstjenester er 
nødvendige for at opfylde de i artikel 9, 
stk. 4, nævnte mål. Denne vurdering 
afsluttes inden for højst tre måneder. Hvis 
disse allokeringer og tildelinger ikke er 
nødvendige for at opfylde disse mål, 
udsteder de nationale tilsynsmyndigheder 
nye allokeringer til mobile 
kommunikationstjenester og tildelinger 
inden for højst seks måneder. Hvis der 
foreligger tvingende grunde, kan de 
nationale tilsynsmyndigheder forlænge 
fristen efter underretning til 
Kommissionen med yderligere tre 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Mobile bredbånd vil give adgang til internettet i landdistrikterne. Det haster med at indføre 
fornuftige regler på dette område. Der skal også tages højde for transmissionsindustriens 
interesser og målsætningen om at fremme kulturel og sproglig diversitet og mediepluralisme. 
Medlemsstaterne skal derfor have til hensigt at bruge frekvenserne på UHF-båndet IV/V 
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(470-862 Mhz) ligeligt til udvikling af transmissionstjenester og mobile tjenester.

Ændringsforslag 377
Werner Langen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne har til hensigt at 
allokere frekvenserne på UHF-båndet 
IV/V (470-862 MHz) ligeligt til udvikling 
af transmissionstjenester og mobile 
tjenester.
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Som et første skridt følger 
medlemsstaterne udfaldet af WRC 2007. 
Det harmoniserede sub-bånd 790-862 
MHz frigøres og tildeles til mobile 
bredbåndstjenester snarest muligt og 
senest seks måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.
Derefter allokeres og tildeles mindst to 
tredjedele af de ekstra frekvenser, der 
bliver frigivet i UHF-båndene IV/V (470-
862 Mhz) i forbindelse med 
transmissionstjenesternes overgang til 
digital teknik, omgående til mobile 
bredbåndsnet, indtil målet om en ligelig 
fordeling af frekvenser mellem 
radiotjenester og mobile tjenester er nået.
Frekvenserne bør allokeres harmonisk. 
Den nødvendige planlægning vil 
omgående blive indledt.
Efter anmodning fra en mobilnetudbyder 
vurderer de nationale tilsynsmyndigheder, 
om de eksisterende allokeringer og 
tildelinger af radiofrekvenser til brug for 
radio- og tv-spredningstjenester er 
nødvendige for at opfylde de i artikel 9, 
stk. 4, nævnte mål. Denne vurdering 
afsluttes inden for højst tre måneder. Hvis 
disse allokeringer og tildelinger ikke er 
nødvendige for at opfylde disse mål, 
foretager de nationale tilsynsmyndigheder 
nye allokeringer til mobile 
kommunikationstjenester inden for højst 
seks måneder. Hvis der foreligger 
tvingende grunde, kan de nationale 
tilsynsmyndigheder forlænge fristen efter 
underretning til Kommissionen med 
yderligere tre måneder.

Or. de

Begrundelse

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
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und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Ændringsforslag 378
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, at 
digitaliseringsdividendens frekvenser 
frigives, hvilket vil sikre bedre adgang til 
informationssamfundet for alle.

Or. en

Begrundelse

Dette vil sikre, at fremtidige teknologiske udviklinger til transmissions- og mobile 
bredbåndstjenester bliver harmoniseret med henblik på at overvinde eventuelle hindringer og 
øge en omkostningseffektiv bredbåndsadgang i hele Europa så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 379
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ved anvendelsen af bestemmelserne i 
stk. 3-6 tager medlemsstaterne i videst 
muligt omfang højde for de relevante 
tekniske organisationers og 
standardiseringsorganisationers 
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vurderinger samt resultaterne af høringer 
af de berørte parter. Ved anvendelsen af 
denne artikel træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger for at sikre fri 
konkurrence og sikrer, at der fuldt ud 
tages højde for investeringer, som 
markedsoperatører har foretaget for at 
erhverve radiofrekvenser.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af principperne om teknologi- og tjenesteneutralitet bør ikke true de 
investeringer, som navnlig mobiloperatører har foretaget i 3G-licenser, og som private 
transmissionsvirksomheder har foretaget i frekvenser. De bør samtidig anvendes på en måde, 
som er i overensstemmelse med målet om at fremme en ikkemarkedsforvridende mekanisme 
og fair konkurrence på markederne.

Ændringsforslag 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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vurdering af begrænsningerne, idet den
anfører, hvad rettigheden omfatter efter 
nyvurderingen, og giver 
rettighedshaveren mulighed for at trække 
sin ansøgning tilbage inden for en rimelig 
frist. 
Hvis rettighedshaveren trækker sin 
ansøgning tilbage, forbliver rettigheden 
uændret, indtil den udløber, eller indtil 
femårsperiodens udløb, alt efter hvilken 
dato der ligger først.
2 Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, 
er udbyder af radio- eller tv-
indholdstjenester, og brugsretten til 
radiofrekvenser er indrømmet, for at 
rettighedshaveren kan opfylde en særlig 
almennyttig målsætning, kan der kun 
ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 
del af radiofrekvenserne, der er 
nødvendige for at opfylde dette mål. Den 
del af radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.
3. Efter den femårsperiode, der er 
nævnt i stk. 1, træffer medlemsstaterne 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at artikel 9, stk. 3 og 4, anvendes på 
enhver anden tildeling og allokering af 
frekvenser, der var gældende på datoen 
for dette direktivs ikrafttræden. 
4. Når medlemsstaterne anvender 
denne artikel, træffer de passende 
foranstaltninger for at sikre en loyal 
konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Den tvungne gennemgang af eksisterende rettigheder vil efter al sandsynlighed medføre stor 
usikkerhed for erhvervslivet og afskrække fra investeringer og tager ikke hensyn til den 
kommercielle virkelighed for mange operatører.
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Ændringsforslag 381
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Revision af begrænsninger i eksisterende 
rettigheder
1. I en periode på fem år fra den [1. 
januar 2010] sikrer medlemsstaterne, at 
indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne 
dato, kan forelægge den kompetente 
nationale myndighed en ansøgning om en 
nyvurdering af de begrænsninger i deres 
rettigheder, der er indført i henhold til 
artikel 9, stk. 3 og 4. 
Før den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed træffer sin afgørelse, 
underretter den rettighedshaveren om sin 
vurdering af begrænsningerne, idet den 
anfører, hvad rettigheden omfatter efter 
nyvurderingen, og giver 
rettighedshaveren mulighed for at trække 
sin ansøgning tilbage inden for en rimelig 
frist. 
Hvis rettighedshaveren trækker sin 
ansøgning tilbage, forbliver rettigheden 
uændret, indtil den udløber, eller indtil 
femårsperiodens udløb, alt efter hvilken 
dato der ligger først.
2 Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, 
er udbyder af radio- eller tv-
indholdstjenester, og brugsretten til 
radiofrekvenser er indrømmet, for at 
rettighedshaveren kan opfylde en særlig 
almennyttig målsætning, kan der kun 
ansøges om nyvurdering af 

udgår
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begrænsningerne, for så vidt angår den 
del af radiofrekvenserne, der er 
nødvendige for at opfylde dette mål. Den 
del af radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.
3. Efter den femårsperiode, der er 
nævnt i stk. 1, træffer medlemsstaterne 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at artikel 9, stk. 3 og 4, anvendes på 
enhver anden tildeling og allokering af 
frekvenser, der var gældende på datoen 
for dette direktivs ikrafttræden. 
4. Når medlemsstaterne anvender 
denne artikel, træffer de passende 
foranstaltninger for at sikre en loyal 
konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Den tvungne gennemgang af eksisterende rettigheder vil efter al sandsynlighed medføre stor 
usikkerhed for erhvervslivet og afskrække fra investeringer og tager ikke hensyn til den 
kommercielle virkelighed for mange operatører.

Ændringsforslag 382
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode på fem år fra den [1. januar 
2010] sikrer medlemsstaterne, at 
indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne 
dato, kan forelægge den kompetente 
nationale myndighed en ansøgning om en 

1. I en periode på et år fra den [1. januar 
2010] sikrer medlemsstaterne, at 
indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne 
dato, kan forelægge den kompetente 
nationale myndighed en ansøgning om en 



PE407.631v01-00 52/106 AM\725138DA.doc

DA

nyvurdering af de begrænsninger i deres 
rettigheder, der er indført i henhold til 
artikel 9, stk. 3 og 4.

nyvurdering af de begrænsninger i deres 
rettigheder, der er indført i henhold til 
artikel 9, stk. 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes frist for at anvende de nye regler om forvaltning af radiofrekvenser bør 
nedsættes til et år. Jo hurtigere omfordelingen af frekvenser kan finde sted, jo hurtigere kan 
operatørerne opnå effektiviseringsgevinster, som i det lange løb vil komme kunderne til gode i 
form af lavere priser og bedre service. Licensindehaverne bør inden for rammerne af deres 
rettigheder have lov at bruge deres frekvensbånd til en hvilken som helst standardiseret 
teknologi, de måtte ønske. For at opnå en effektiv udnyttelse af frekvenserne er det vigtigt, at 
der er så stor sikkerhed som muligt om licensrettighederne og så få begrænsninger som 
muligt på brugen af frekvenserne.

Ændringsforslag 383
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I en periode på fem år fra den 
[gennemførelsesdato] kan medlemsstaterne 
sikre, at indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne dato, 
i en periode på ikke under fem år kan 
forelægge den kompetente nationale 
myndighed en ansøgning om en nyvurdering 
af de begrænsninger i deres rettigheder, der er 
indført i henhold til artikel 9, stk. 3 og 4. 
Inden den 1. januar 2015 træffer 
medlemsstaterne alle passende 
foranstaltninger for at sikre, at artikel 9, stk. 
3 og 4, anvendes på alle tildelinger og 
allokeringer af frekvenser, der var gældende
på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 384
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Inden den [1. januar 2015] træffer 
medlemsstaterne alle passende 
foranstaltninger for at sikre, at artikel 9, stk. 
3 og 4, anvendes på alle tildelinger og 
allokeringer af frekvenser, der var gældende
på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Alle licenser bør være i overensstemmelse med kravene i artikel 9, stk. 3 og 4, pr. en fastsat 
dato, men medlemsstaterne bør have fleksibilitet til at forvalte denne proces under 
hensyntagen til de nationale forhold.

Ændringsforslag 385
Gianni De Michelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

nyvurdering af de begrænsninger i deres 
rettigheder, der er indført i henhold til 
artikel 9, stk. 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Ændringsforslag 386
Reino Paasilinna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 387
Reino Paasilinna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed træffer sin afgørelse, 
underretter den rettighedshaveren om sin 
vurdering af begrænsningerne, idet den 
anfører, hvad rettigheden omfatter efter 
nyvurderingen, og giver rettighedshaveren
mulighed for at trække sin ansøgning tilbage 
inden for en rimelig frist.

Før den kompetente nationale myndighed
træffer sin afgørelse, underretter den 
rettighedshaveren om sin vurdering af 
begrænsningerne, idet den anfører, hvad 
rettigheden omfatter efter nyvurderingen, og 
giver rettighedshaveren mulighed for at 
trække sin ansøgning tilbage inden for en 
rimelig frist.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed i frekvensspørgsmål er ikke altid den myndighed, som er national 
tilsynsmyndighed, som defineret i rammedirektivet. 

Ændringsforslag 388
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis rettighedshaveren trækker sin 
ansøgning tilbage, forbliver rettigheden 
uændret, indtil den udløber, eller indtil 
femårsperiodens udløb, alt efter hvilken 
dato der ligger først.

Hvis rettighedshaveren trækker sin 
ansøgning tilbage, forbliver rettigheden 
uændret, indtil den udløber.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaternes frist for at anvende de nye regler om forvaltning af radiofrekvenser bør 
nedsættes til et år. Jo hurtigere omfordelingen af frekvenser kan finde sted, jo hurtigere kan 
operatørerne opnå effektiviseringsgevinster, som i det lange løb vil komme kunderne til gode i 
form af lavere priser og bedre service. Licensindehaverne bør inden for rammerne af deres 
rettigheder have lov at bruge deres frekvensbånd til en hvilken som helst standardiseret 
teknologi, de måtte ønske. For at opnå en effektiv udnyttelse af frekvenserne er det vigtigt, at 
der er så stor sikkerhed som muligt om licensrettighederne og så få begrænsninger som 
muligt på brugen af frekvenserne. 

Ændringsforslag 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis rettighedshaveren trækker sin 
ansøgning tilbage, forbliver rettigheden 
uændret, indtil den udløber, eller indtil 
femårsperiodens udløb, alt efter hvilken 
dato der ligger først.

Hvis rettighedshaveren trækker sin 
ansøgning tilbage, forbliver rettigheden 
uændret.

Or. es

Begrundelse

Da der forekommer brugsrettigheder, som kan påvirke tredjemand, er det nødvendigt at have 
tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige reguleringsmæssige foranstaltninger. 

Ændringsforslag 390
Anne Laperrouze

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

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

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

Or. fr

Begrundelse

Eftersom medlemsstaterne er ansvarlige for at fastlægge omfanget, arten og varigheden af de 
begrænsninger på principper om teknologi- og tjenesteneutralitet, der tjener til at fremme 
kulturelle og mediepolitiske mål, vil det ikke være hensigtsmæssigt at anvende 
revisionsproceduren i artikel 9 i sådanne tilfælde. Desuden sker der en sammenblanding af to 
forskellige punkter i stk. 2, revisionen af begrænsninger og revisionen af selve 
brugsrettighederne, idet sidstnævnte er omfattet af artikel 5, stk. 2, i tilladelsesdirektivet.

Ændringsforslag 391
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
kan der kun ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 

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

opfylde dette mål, uændret indtil dens 
udløb. Den del af radiofrekvenserne, der 
måtte blive unødvendige for at opfylde 
målet, indgår i en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, i dette direktiv og artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

Or. en

Begrundelse

Radio- og tv-selskaber bør fortsat kunne udbyde deres tjenester og også videreudvikle dem 
efter overgangen til digital radio og tv.

Ændringsforslag 392
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 393
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 394
Lambert van Nistelrooij

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

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

 2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
kan der kun ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den del 
af radiofrekvenserne, der er nødvendige for 
at opfylde dette mål. Den del af 
radiofrekvenserne, der bliver unødvendige 
for at opfylde målet, indgår i en ny 
tildelingsprocedure i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, i dette direktiv og 
artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet). Medlemsstaterne 
sikrer, at alle nødvendige forudsætninger 
for en hurtig opfyldelse af de i artikel 9, 
stk. 7, fastsatte mål bliver opfyldt, og at den 
i artikel 9, stk. 7, nævnte tidsramme bliver 
overholdt.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse sikrer, at ovenstående ændringsforslag er i overensstemmelse med ændringen 
af artikel 9, stk. 7.

Ændringsforslag 395
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 

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

kan der kun ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den del af 
radiofrekvenserne, der er nødvendige for at 
opfylde dette mål. Den del af 
radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i en 
ny tildelingsprocedure i overensstemmelse 
med artikel 7, stk. 2, i tilladelsesdirektivet. 
Medlemsstaterne sikrer, at alle nødvendige 
forudsætninger for en hurtig opfyldelse af 
de i artikel 9, stk. 7, fastsatte mål bliver 
opfyldt, og at den i artikel 9, stk. 7, nævnte 
tidsramme bliver overholdt.

Or. de

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres det, at gennemførelsen af målsætningen om at udvikle 
mobile bredbåndstjenester og fremme kulturel og sproglig mangfoldighed ikke bliver 
forsinket.

Ændringsforslag 396
Gianni De Michelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

Or. en

Begrundelse

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Ændringsforslag 397
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter den femårsperiode, der er nævnt i 
stk. 1, træffer medlemsstaterne alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
artikel 9, stk. 3 og 4, anvendes på enhver 
anden tildeling og allokering af frekvenser, 
der var gældende på datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

3. Efter den etårige periode, der er nævnt i 
stk. 1, træffer medlemsstaterne alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
artikel 9, stk. 3 og 4, anvendes på enhver 
anden tildeling og allokering af frekvenser, 
der var gældende på datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne anvender denne 
artikel, træffer de passende foranstaltninger 
for at sikre en loyal konkurrence.

udgår

Or. es

Begrundelse

Dette stykke er ikke nødvendigt, idet initiativer til at fremme fair konkurrence er en af de 
målsætninger, der er opført i artikel 8.

Ændringsforslag 399
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne anvender denne 
artikel, træffer de passende foranstaltninger 
for at sikre en loyal konkurrence.

4. Når medlemsstaterne anvender denne 
artikel, træffer de passende foranstaltninger 
for at sikre en loyal konkurrence og sikrer, 
at der fuldt ud bliver taget højde for 
investeringer, som markedsaktørerne har 
foretaget i erhvervelse af radiofrekvenser.

Or. en

Begrundelse

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
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holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Ændringsforslag 400
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Det hører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfang, art og 
varighed af foranstaltninger, som har til
formål at fremme kulturelle og 
mediepolitiske mål såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Forslaget sikrer overensstemmelse i ordvalget, idet artikel 9, stk. 4, omhandler 
"foranstaltninger" og ikke "begrænsninger".

Ændringsforslag 401
Reino Paasilinna

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme muligheden for at overdrage individuelle rettigheder, men det er ikke 
nødvendigt at tildele specifikke frekvensbånd på europæisk niveau eller at harmonisere 
betingelserne i forbindelse med overdragelse. Det er også afgørende, at der kan kræves 
forudgående samtykke fra medlemsstatens kompetente myndighed forud for en overdragelse.

Ændringsforslag 402
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

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

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at handle frekvenser må ikke føre til ubalance i tjenestediversiteten eller til 
spekulation, og den bør også dække tilfælde, hvor brugen af frekvensen er fri, men knyttet til 
forpligtelser. Desuden må de nationale procedurer ikke ignoreres, eftersom 
frekvensforvaltningen fortsat hører under national kompetence.

Ændringsforslag 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c forudsat, 
at en sådan overdragelse eller udlejning 
er i overensstemmelse med nationale 
procedurer og ikke fører til ændring af 
tjenesten som fastlagt i den nationale 
oversigt over frekvenstildeling og i ITU's 
radioreglement for det pågældende 
radiofrekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning (artikel 9, 
stk. 1). Hvis overdragelse eller udlejning af rettigheder fører til ændret brug (f.eks. ændret 
teknologi med anderledes karakteristika/mønstre), er det sandsynligt, at dette markant vil øge 
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risikoen for skadelig interferens til skade for frekvensbrugerne og i sidste ende slutbrugerne.

Ændringsforslag 404
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, forudsat, 
at en sådan overdragelse eller udlejning 
er i overensstemmelse med de nationale 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af handelen til udbydere af samme tjeneste vil undergrave fordelene ved 
handel og være i strid med frekvensreformernes generelle hensigt.

Ændringsforslag 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
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uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, og i 
overensstemmelse med nationale 
procedurer.

Or. es

Begrundelse

Overdragelsen af rettigheder bør ske i overensstemmelse med nationale procedurer. 
Forudgående samtykke kan være nødvendigt for at undgå, at frekvenser erhverves af visse 
markedsaktører. 

Ændringsforslag 406
Mary Honeyball

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, forudsat, 
at en sådan overdragelse eller udlejning 
er i overensstemmelse med de nationale 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

 Dette ændringsforslag indeholder en mindre ændring af ordførerens ændringsforslag 30. 
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Tjenesteneutralitet er vigtig, så længe det ligger inden for medlemsstaternes almennyttige 
mål. Tjenesteneutralitet og frekvenshandel bør ikke udtrykkeligt forbydes.

Ændringsforslag 407
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, forudsat, 
at en sådan overdragelse eller udlejning 
er i overensstemmelse med de nationale 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.
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Ændringsforslag 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

I lyset af telekommunikationssektorens følsomhed bør de nationale tilsynsmyndigheder 
opstille rammerne for overdragelsen.

Ændringsforslag 409
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
med den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
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vedtages i henhold til artikel 9c. vedtages i henhold til artikel 9c.

Or. en

Ændringsforslag 410
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

Or. en

Ændringsforslag 411
Reino Paasilinna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at fremme muligheden for at handle med individuelle brugsrettigheder, men det 
er ikke nødvendigt at tildele specifikke frekvensbånd på europæisk niveau eller at 
harmonisere betingelserne i forbindelse med en overdragelse. Det er også afgørende, at der 
kan kræves samtykke fra en medlemsstats kompetente myndighed forud for en overdragelse. 
Den kompetente myndighed i frekvensspørgsmål er ikke altid den myndighed, som er national 
tilsynsmyndighed, som defineret i rammedirektivet.

Ændringsforslag 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd.

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd i 
overensstemmelse med nationale 
procedurer.

Or. es

Begrundelse

Overdragelsen af rettigheder bør ske i overensstemmelse med nationale procedurer. 
Forudgående samtykke kan være nødvendigt for at undgå, at frekvenser erhverves af visse 
markedsaktører.

Ændringsforslag 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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



AM\725138DA.doc 73/106 PE407.631v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd i 
overensstemmelse med de nationale
procedurer.

Or. en

Begrundelse

I lyset af telekommunikationssektorens følsomhed bør de nationale tilsynsmyndigheder 
opstille rammerne for overdragelsen.

Ændringsforslag 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd. 

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning (artikel 9, 
stk. 1). Hvis overdragelse eller udlejning af rettigheder fører til ændret brug (f.eks. ændret 
teknologi med anderledes karakteristika/mønstre), er det sandsynligt, at dette markant vil øge 
risikoen for skadelig interferens til skade for frekvensbrugerne og i sidste ende slutbrugerne.
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Ændringsforslag 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9b – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor en sådan overdragelse eller 
udlejning ville involvere frekvenser, som 
er stillet til rådighed på basis af en 
begrænsning til sikring af opfyldelsen af 
det mål af almen interesse, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 4, er det dog 
nødvendigt at indhente den nationale 
tilsynsmyndigheds forhåndsgodkendelse.
Medlemsstaterne vil i givet fald have ret til 
at kræve en tilladelse eller en udtalelse fra 
den nationale myndighed, der har de 
audiovisuelle medietjenester som sit 
ressortområde.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af medlemsstaternes beføjelse til at indføre særlige begrænsninger i 
tjenesteneutraliteten er det en naturlig følge at indføre en række begrænsninger i 
overdragelsen af disse frekvenser eller denne "handel med frekvenser". Dette er specielt klart 
i tilfælde af begrænsninger baseret på kultur- og mediepolitikker. Hvis handel med frekvenser 
ikke desto mindre er tilladt på dette område, skal medlemsstaterne have beføjelse til at indføre 
egnede sikkerhedsmekanismer for at sikre, at målene for deres audiovisuelle politik ikke 
undermineres.
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Ændringsforslag 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Radiofrekvenser, som er blevet tildelt 
gratis til interessenter, kan ikke 
overdrages mod vederlag.
Hvis radiofrekvenser er blevet tildelt til 
opfyldelse af en almennyttig forpligtelse, 
skal denne forpligtelse ved overdragelse af 
de pågældende frekvenser overføres til 
interessenten.

Or. en

Begrundelse

Det ville være uacceptabelt, hvis interessenter, som gratis har fået tildelt frekvenser, opnår 
indtægter ved at sælge disse frekvenser. Alle forpligtelser, som er knyttet til frekvenserne, bør 
overdrages sammen med frekvenserne.

Ændringsforslag 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
der på nationalt niveau er indført særlige 
vilkår for radiofrekvensanvendelsen, eller 
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frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

den er blevet harmoniseret ved anvendelse 
af frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
de fastsatte vilkår for den harmoniserede 
brug.

Or. es

Begrundelse

Overdragelser skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med de vilkår, der 
tidligere er fastsat på nationalt niveau eller fællesskabsniveau.

Ændringsforslag 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds overdragelse af 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
der er fastsat særlige vilkår for 
anvendelsen af en radiofrekvens på 
nationalt niveau, eller de er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
denne brug.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for en effektiv frekvensforvaltning (artikel 9, 
stk. 1). Hvis overdragelse eller udlejning af rettigheder fører til ændret brug (f.eks. ændret 
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teknologi med anderledes karakteristika/mønstre), er det sandsynligt, at dette markant vil øge 
risikoen for skadelig interferens til skade for frekvensbrugerne og i sidste ende slutbrugerne.

Ændringsforslag 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser samt 
den faktiske overdragelse af dem
meddeles til den kompetente nationale 
myndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed er ikke altid den myndighed, som er national tilsynsmyndighed, 
som defineret i rammedirektivet.

Ændringsforslag 420
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds overdragelse af
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den kompetente myndighed, 
der er ansvarlig for frekvenstildeling, og 
offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

Or. en

Begrundelse

Det er den faktiske overdragelse snarere end planerne om den, der skal registreres.
Registrering af planer risikerer at føre til overregulering og unødvendigt bureaukrati.
Frekvenspolitikbeslutningen giver grundlaget for vigtigt og velfungerende arbejde, f.eks. i 
Frekvensudvalget.

Ændringsforslag 421
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds overdragelse af
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den kompetente myndighed, 
der er ansvarlig for frekvenstildeling, og 
offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
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den harmoniserede brug. den harmoniserede brug.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke planerne, men den faktiske overdragelse af rettigheder, der skal registreres. 
Registrering af planer skaber en klar risiko for overregulering og unødvendigt bureaukrati. 
Frekvenspolitikbeslutningen giver grundlaget for vigtigt og velfungerende arbejde, f.eks. i 
Frekvensudvalget.

Ændringsforslag 422
Reino Paasilinna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale myndighed, der 
er ansvarlig for frekvenstildeling, og 
offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme muligheden for at handle med individuelle brugsrettigheder, men det 
er ikke nødvendigt at tildele specifikke frekvensbånd på europæisk niveau eller at 
harmonisere betingelserne i forbindelse med en overdragelse. Det er også afgørende, at der 
kan kræves samtykke fra en medlemsstats kompetente myndighed forud for en overdragelse. 
Den kompetente myndighed i frekvensspørgsmål er ikke altid den myndighed, som er national 
tilsynsmyndighed, som defineret i rammedirektivet.
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Ændringsforslag 423
Angelika Niebler

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

Artikel 9c 

Harmonisering af frekvensforvaltningen

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

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

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

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

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

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 

udgår
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med artikel 10 i forordning […/EF].

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag om, at retningslinjerne skal vedtages gennem "forskriftsproceduren 
med kontrol," begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt og bør derfor afvises.

Ændringsforslag 424
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artike1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9c 
Harmonisering af frekvensforvaltningen
For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og føre principperne i denne 
artikel ud i livet kan Kommissionen 
vedtage passende 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at: 
a) harmonisere udpegningen af 
frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder 
b) harmonisere de vilkår, der knyttes til 
sådanne rettigheder, og de vilkår, 
procedurer, tidsmæssige og andre 
begrænsninger, regler for tilbagetrækning 
og overgangsregler, der gælder for en 
sådan overdragelse og udlejning.
c) harmonisere de særlige 
foranstaltninger for at sikre en loyal 
konkurrence, når individuelle rettigheder 
overdrages
d) fravige princippet om tjeneste- og 

udgår
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teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle 
fravigelser af dette princip i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, ud over fravigelser, der har til formål at 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Or. en

Begrundelse

Selv om de aktuelle koordineringsmekanismer kan forbedres, er det ikke sikkert, at Europa 
har harmoniserings- eller koordineringsproblemer af en størrelsesorden og art, som kan 
begrunde en radikal ændring af den institutionelle konstruktion.

Ændringsforslag 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og føre principperne i denne artikel 
ud i livet og i overensstemmelse med 
artikel 9d og frekvenspolitikbeslutningen 
kan Kommissionen vedtage passende 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at:
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Or. en

Begrundelse

Vilkårene for overdragelse eller udlejning af radiofrekvenser på nationalt niveau bør 
overlades til de nationale tilsynsmyndigheder, som i sidste ende har ansvaret for effektiv 
forvaltning af frekvenserne.

Ændringsforslag 426
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked, uden at det berører artikel 8a, og 
føre principperne i denne artikel ud i livet 
kan Kommissionen træffe passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at:

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).  Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.
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Ændringsforslag 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked, uden at det berører artikel 8a, og 
føre principperne i denne artikel ud i livet 
kan Kommissionen træffe passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at:

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).  Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 428
Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked, uden at det berører artikel 8a, og 
føre principperne i denne artikel ud i livet 
kan Kommissionen vedtage passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
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med henblik på at:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 429
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked, uden at det berører artikel 8a, og 
føre principperne i denne artikel ud i livet 
kan Kommissionen træffe passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at:

Or. en

Begrundelse

 Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger vedrørende almennyttige mål. Enhver harmoniseret beslutning om yderligere 
undtagelser fra princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af 
direktivet og bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.
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Ændringsforslag 430
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked, og uden at det berører artikel 8a,
og føre principperne i denne artikel ud i 
livet kan Kommissionen vedtage passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 431
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 432
Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

En indføjelse af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
frekvenspolitikbeslutningen i rammedirektivet skal ledsages af en indføjelse af en bestemmelse 
svarende til artikel 1, stk. 4, i frekvenspolitikbeslutningen i direktivet. Henset til 
medlemsstaternes beføjelser, hvad angår kultur- og mediepolitik, bør Kommissionen ikke 
udpege radio/tv-bånd som frekvensbånd, inden for hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes.  I henhold til artikel 9b er overdragelsen eller udlejningen af individuelle 
brugsrettigheder underlagt nationale procedurer, og Kommissionen bør således ikke 
harmonisere disse procedurer.
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Ændringsforslag 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).   Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 434
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

 Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
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teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger vedrørende almennyttige mål. Enhver harmoniseret beslutning om yderligere 
undtagelser fra princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af 
direktivet og bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 435
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).   Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 436
Anne Laperrouze

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 437
Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 438
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).  Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).  Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 440
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

 Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger vedrørende almennyttige mål.  Enhver harmoniseret beslutning om 
yderligere undtagelser fra princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt 
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element af direktivet og bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 441
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes direkte mellem virksomheder, 
undtagen radiofrekvenser, som 
medlemsstaterne vil bruge til 
transmissionstjenester

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).   Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes direkte mellem virksomheder, 
undtagen radiofrekvenser, som 
medlemsstaterne vil bruge til 
transmissionstjenester

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, som er foreslået til vedtagelse efter komitologiproceduren, er bredere 
end blot "ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv". På den anden side kan en del af 
harmoniseringen udføres og er blevet udført med succes på baggrund af den nuværende 
frekvenspolitikbeslutning (676/2000/EF). Artiklens punkt b og c bør derfor udgå. Ved at 
referere til betragtning 23 er det op til medlemsstaterne at definere mediepolitikkerne.

Ændringsforslag 443
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes direkte mellem virksomheder, 
undtagen radiofrekvenser, som 
medlemsstaterne vil bruge til 
transmissionstjenester

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder undtagen 
radiofrekvenser, som medlemsstaterne 
har tildelt til radio- og tv-tjenester

Or. es

Begrundelse

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures, conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Ændringsforslag 445
Dominique Vlasto

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

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes direkte mellem virksomheder, 
undtagen radiofrekvenser, som 
medlemsstaterne vil bruge til 
transmissionstjenester

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes direkte mellem virksomheder, 
undtagen radiofrekvenser, som 
medlemsstaterne vil bruge til 
transmissionstjenester

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
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overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).   Enhver harmoniseret beslutning om yderligere undtagelser fra 
princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt element af direktivet og bør 
være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 447
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes direkte mellem virksomheder, 
undtagen radiofrekvenser, som 
medlemsstaterne vil bruge til 
transmissionstjenester

Or. en

Begrundelse

 Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger vedrørende almennyttige mål.  Enhver harmoniseret beslutning om 
yderligere undtagelser fra princippet om tjeneste- og teknologineutralitet er et væsentligt 
element af direktivet og bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.
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Ændringsforslag 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder, undtagen 
radiotransmissionsfrekvenser

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at det forbliver en national kompetence at udpege særlige rettigheder og 
forpligtelser, som er knyttet til udstedelsen af oprindelige licenser, for overdragede eller 
udlejede frekvenser. På denne måde kan man tage højde for særlige forpligtelser, f.eks. med 
hensyn til dækning eller geografisk planlægning. Behovet for at sikre fair konkurrence 
anfægtes ikke, men det afhænger af særlige nationale foranstaltninger, som skal tage højde 
for den særlige situation i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 449
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udpege frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder

Or. en

Begrundelse

Vilkårene for overdragelse eller udlejning af radiofrekvenser på nationalt niveau bør 



PE407.631v01-00 100/106 AM\725138DA.doc

DA

overlades til de nationale tilsynsmyndigheder, som i sidste ende har ansvaret for effektiv 
forvaltning af frekvenserne.

Ændringsforslag 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, som er foreslået til vedtagelse efter komitologiproceduren, er bredere 
end blot "ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv". På den anden side kan en del af 
harmoniseringen udføres og er blevet udført med succes på baggrund af den nuværende 
frekvenspolitikbeslutning (676/2000/EF). Artiklens punkt b og c bør derfor udgå. Ved at 
referere til betragtning 23 er det op til medlemsstaterne at definere mediepolitikkerne.

Ændringsforslag 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

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

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

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at det forbliver en national kompetence at udpege særlige rettigheder og 
forpligtelser, som er knyttet til udstedelsen af oprindelige licenser, for overdragede eller 
udlejede frekvenser. På denne måde kan man tage højde for særlige forpligtelser, f.eks. med 
hensyn til dækning eller geografisk planlægning. Behovet for at sikre fair konkurrence 
anfægtes ikke, men det afhænger af særlige nationale foranstaltninger, som skal tage højde 
for den særlige situation i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Begrundelse

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
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the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Ændringsforslag 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Vilkårene for overdragelse eller udlejning af radiofrekvenser på nationalt niveau bør 
overlades til de nationale tilsynsmyndigheder, som i sidste ende har ansvaret for effektiv 
forvaltning af frekvenserne.

Ændringsforslag 454
Anne Laperrouze

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

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

b) harmonisere de vilkår, der knyttes til 
sådanne rettigheder

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 455
Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) harmonisere de vilkår, der knyttes til 
sådanne rettigheder

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, som er foreslået til vedtagelse efter komitologiproceduren, er bredere 
end blot "ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv". På den anden side kan en del af 
harmoniseringen udføres og er blevet udført med succes på baggrund af den nuværende 
frekvenspolitikbeslutning (676/2000/EF). Artiklens punkt b og c bør derfor udgå. Ved at 
referere til betragtning 23 er det op til medlemsstaterne at definere mediepolitikkerne.

Ændringsforslag 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Vilkårene for overdragelse eller udlejning af radiofrekvenser på nationalt niveau bør 
overlades til de nationale tilsynsmyndigheder, som i sidste ende har ansvaret for effektiv 
forvaltning af frekvenserne.

Ændringsforslag 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Begrundelse

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involved identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.
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Ændringsforslag 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det forbliver en national kompetence at udpege særlige rettigheder og 
forpligtelser, som er knyttet til udstedelsen af oprindelige licenser, for overdragede eller 
udlejede frekvenser. På denne måde kan man tage højde for særlige forpligtelser, f.eks. med 
hensyn til dækning eller geografisk planlægning. Behovet for at sikre fair konkurrence 
anfægtes ikke, men det afhænger af særlige nationale foranstaltninger, som skal tage højde 
for den særlige situation i de forskellige medlemsstater.


